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1.
De Brusselse
context
1.1. Leeftijdsstructuur en bevolkingssamenstelling
Leeftijdsstructuur
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (verder BHG) telde officieel 1.175.173 inwoners op 1 januari 2015 waarvan 53.834 kinderen jonger dan drie jaar en 152.036
kinderen van drie tot en met 12 jaar (ADSEI, 2015a; BISA, 2015a). Verhoudingsgewijs is het aandeel kinderen jonger dan drie jaar in het BHG (4,58%) hoger dan
in het Vlaams Gewest (3,19%) en in België in het algemeen (3,38%) (situatie op
1 januari 2015). Ook het aandeel 3-121 jarigen is hoger in het BHG (12,94%) dan
in het Vlaams Gewest (10,92%) en in België (11,41%). Deze verschillen worden
geïllustreerd in de bevolkingspiramides. Zoals aangegeven in het onderzoeksrapport “De demografische barometer van 2014 in het BHG”, is het BHG de laatste
10 jaren aan het verjongen. Deze verjonging geldt voor elk van de 19 gemeenten, met uitzondering van Watermaal-Bosvoorde en Sint-Joost-ten-Node en kan
deels worden verklaard door een proces van immigratie, dat voornamelijk jonge
individuen aantrekt (Hermia, 2015).
Het aandeel van de bevolking dat 45 jaar of ouder is ligt in het BHG met 35,59%
duidelijk lager dan in het Vlaams Gewest (47,15%). In tegenstelling tot het BHG,
is het Vlaams Gewest aan het verouderen, een proces dat reeds twee decennia aan de gang is (Hermia, 2015). In 2015 was bijvoorbeeld slechts een vierde
(26,32%) van de Brusselse bevolking 65 jaar of ouder, tegenover meer dan een
derde (38,61%) van de bevolking in het Vlaams Gewest.

1 Wanneer we zeggen 3-12 jarigen, bedoelen we kinderen van 3 tot en met 12 jaar. Op dezelfde manier
staat 0-2 jarigen voor kinderen tot en met 2 jaar (dus tot hun derde verjaardag).
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Cartografie van de Nederlandstalige voorzieningen in Brussel
Figuur 1
Bevolkingspiramides van het BHG, het Vlaams Gewest en België
(1 januari 2015)

Bron: BISA (2015B).
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Geboorten
Tijdens het jaar 2014 werden er 18.514 kinderen geboren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (verder BHG). Het bruto geboortecijfer2 was in 2014 hoger in
het BHG (15,83) dan in het Vlaams Gewest (10,46) en België (11,13) (BISA, 2015).
Het bruto geboortecijfer wordt echter beïnvloed door de leeftijdsstructuur van
de bevolking en zoals aangetoond in de vorige sectie verschilt deze tussen het
BHG en het Vlaams Gewest. Daarom is het beter om te kijken naar het totale
vruchtbaarheidscijfer (TVC)3 dat gebaseerd is op de leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers. Volgens de meest recente cijfers (2010) is het TVC4 in het
BHG hoger dan in het Vlaams Gewest (2,03 versus 1,81) en België (1,84) (ADSEI,
2015b).
Figuur 2
Vruchtbaarheidscijfer in het BHG, Vlaams Gewest en België (2010)

Bron: ADSEI (2015b).
2 Het bruto geboortecijfer is het aantal geboorten in jaar t in een bepaalde regio gedeeld door het gemiddelde van de bevolking in die regio op t en t+1, vermenigvuldigd met 1000.
3 Onder het totale vruchtbaarheidscijfer (TVC) wordt de som van de vruchtbaarheidscijfers per leeftijd
verstaan. Het TVC is gelijk aan het aantal kinderen dat een vrouw in het reproductieve leeftijdsinterval
zou krijgen indien ze hetzelfde vruchtbaarheidscijfer zou blijven vertonen op elke leeftijd.
4 Volgens de leeftijd van vrouwen op de laatste verjaardag.
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Wat het geboortecijfer5 voor Brussel betreft, zijn er tussen de verschillende gemeenten onderling grote verschillen waarneembaar. Het bruto geboortecijfer
was in 2014 het hoogst in de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek (19,31), Schaarbeek (18,55), Koekelberg (17,83) en Sint-Joost-ten-Node (17,52). Het geboortecijfer was het laagst in de gemeenten Watermaal-Bosvoorde (8,76), Sint-PietersWoluwe (10,84) en Ukkel (11,05) (BISA, 2015b). De gemeenten met een hoog
geboortecijfer hebben een hoger aandeel 15-44 jarigen – i.e. de bevolking op
vruchtbare leeftijd – dan de gemeenten met een laag geboortecijfer.
Figuur 3
Bruto geboortecijfer in de 19 gemeenten van het BHG (2014)

Bron: BISA (2015b).

5 Het TVC is niet beschikbaar op gemeentelijk niveau, daarom wordt het bruto geboortecijfer gebruikt
om verschillen in de vruchtbaarheid tussen de Brusselse gemeenten te analyseren.
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Figuur 4
Aandeel 15-44 jarigen in de 19 gemeenten van het BHG (2015)

Bron: BISA (2015a).

6 Deze cijfers zijn afkomstig van de geactualiseerde bevolkingsvooruitzichten voor 2014-2060 gepubliceerd in 2015 door het Federaal Planbureau en de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. In vergelijking met de projectie van 2014 werd de verwachte bevolkingsgroei op korte termijn
neerwaarts en op lange termijn opwaarts herzien, en werden de hypothesen inzake de vruchtbaarheid,
het sterftecijfer en de interne migratie geactualiseerd op basis van de meest recente waarnemingen.
7 Wanneer we spreken over 0-2 jarigen dan betreft het kinderen jonger dan drie jaar.
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Kinderen jonger dan drie jaar
Er wordt verwacht dat het aantal kinderen jonger dan drie jaar in het BHG zal
stijgen van 53.833 in 2014 naar 54.630 in 20206. Ook in het Vlaams Gewest en
in België wordt er een stijging verwacht van het aantal 0-2 jarigen7 tussen 2014
en 2020. Het aandeel 0-2 jarigen daarentegen daalt licht in het BHG, het Vlaams
Gewest en België tussen 2014 en 2020 (FPB & ADSEI, 2015).
Figuur 5
Prognose van % kinderen jonger dan drie jaar in het BHG, het Vlaams Gewest en België (2014-2020)

Bron: FPB & ADSEI (2015).

Op gemeenteniveau was in 2015 het aantal kinderen in het BHG jonger dan drie
jaar het hoogst in de gemeenten met het hoogst aantal inwoners, namelijk in
Brussel (8.553), Schaarbeek (7.008) en Anderlecht (6.035). Het aandeel kinderen jonger dan drie jaar was het hoogst in de gemeenten Koekelberg (5,85%),
Sint-Jans-Molenbeek (5,77%) en Schaarbeek (5,35%). Dit zijn ook de gemeenten
met de hoogste bruto geboortecijfers. In de gemeenten Watermaal-Bosvoorde
(2,78%), Ukkel (3,23%) en Sint-Pieters-Woluwe (3,24%) daarentegen was het aandeel kinderen jonger dan drie jaar het laagst (BISA, 2015). Dit zijn de gemeenten
met de laagste bruto geboortecijfers en het laagste aandeel 15- tot 44- jarigen.
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Figuur 6
Aandeel 0-2 jarigen in de 19 gemeenten van het BHG (2015)

Bron: BISA (2015a).

Volgens de meest recente bevolkingsprojecties uitgevoerd door het BISA8 zal het
aantal kinderen jonger dan drie jaar tussen 2015 en 2020 het sterkste stijgen
in de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek (met 1.162), Schaarbeek (met 1.028) en
Anderlecht (met 763). De hoogste procentuele toename van het aantal kinderen
jonger dan drie jaar tussen 2015 en 2020 wordt verwacht in de gemeenten Anderlecht, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek
(BISA, 2014).

8 De meest recente bevolkingsprojecties van het BISA zijn gepubliceerd in 2014, tegenover 2015 voor de
projecties van het Federaal Planbureau en de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
die echter geen projecties publiceren voor de gemeenten.
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Figuur 7
Evolutie 0-2 jarigen (2015 - 2020) in de 19 gemeenten van het BHG (%)

Bron: BISA (2014)
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Kinderen van 3 tot en met 12 jaar
Ook het aantal drie tot en met 12 jarigen wordt verwacht te stijgen in het BHG,
van 149.331 in 2014 naar 158.681 in 2020. In het Vlaams Gewest en België wordt
er eveneens een stijging verwacht van het aantal kinderen van drie tot en met
12 jaar tussen 2014 en 2020. Het aandeel drie tot en met 12 jarigen stijgt tussen
2014 en 2017 licht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaams Gewest en
België en daalt licht tussen 2017 en 2020 (FPB & ADSEI, 2015).
Figuur 8
Prognose van het aandeel 3 tot 12 jarigen in het BHG, het Vlaams Gewest en
België (2014-2020)

Bron: FPB & ADSEI (2015).

Net zoals met het aantal 0-2 jarigen vinden we in 2015 het grootste aantal 3-12
jarigen in de gemeenten met het grootste aantal inwoners, namelijk Brussel
(23.431), Schaarbeek (18.961) en Anderlecht (17.098). Het aandeel 3-12 jarigen
was in 2015 het hoogst in de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek (16,47%), Koekelberg (15,06%) en Anderlecht (14,70%). In de gemeenten Elsene (8,61%), Etterbeek (10,00%) en Ukkel (11,09%) was het aandeel 3-12 jarigen in 2015 het laagst
(ADSEI, 2015a).
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Figuur 9
Aandeel 3-12 jarigen in de 19 gemeenten van het BHG (2015)

Bron: ADSEI (2015a), BISA (2015a).

Het aantal 3-119 jarigen zal tussen 2015 en 2020 het sterkst toenemen in de
gemeenten Sint-Jans-Molenbeek (met 1.591), Anderlecht (met 1.355) en Schaarbeek (met 1.352). Dit zijn ook de gemeenten waar het aantal 0-2 jarigen het
sterkste zal stijgen. In relatieve termen is de stijging van het aantal 3-11 jarigen
tegen 2020 het sterkst in de gemeenten Sint-Joost-ten-Node (18,32%), Sint-Gillis
(16,14%) en Sint-Agatha-Berchem (14,74%) (BISA, 2014).

9 De bevolkingsprojecties van het BISA op gemeentelijk niveau worden gepubliceerd voor de leeftijdsgroepen 0-2, 3-5, 6-11 en daarom worden hier de projecties voor de leeftijdsgroep 3-11 beschreven.

D e e l 1 : De Brusselse context - 1 9

Figuur 10
Evolutie 3-11 jarigen tussen 2015 en 2020 in de 19 gemeenten van het BHG (%)

Bron: BISA (2014, 2015a).
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1.2. Gezinscontext
Op 1 januari 2015 waren er in het BHG 542.670 private huishoudens, waarvan
104.484 (19,25%) gehuwden met kinderen, 23.805 (4,39%) samenwonenden met
kinderen en 62.690 (11,55%) alleenstaande ouders (BISA, 2015c). Het aandeel
alleenstaande ouders is hoger in het BHG (11,55%) dan in het Vlaams Gewest
(8,19%) en België (9,86%). In de huishoudens met alleenstaande ouders in het
BHG leefden in 2015 102.751 kinderen. Het aandeel kinderen dat leeft in een
huishouden met een alleenstaande ouder bedraagt 28,23%. Dit is hoger dan in
het Vlaams Gewest (18,42%) en België (22%). Daarnaast was in 2015 het aandeel
huishoudens met een alleenstaande moeder (10,12%) beduidend hoger dan dat
met een alleenstaande vader (1,57%) (BISA, 2015c).
Wat kinderen jonger dan drie jaar betreft, hadden op 1 januari 2015 32.251 Brusselse kinderen gehuwde ouders (59,91%) en 9.815 kinderen hadden samenwonende ouders (18,23%). 9.145 (16,99%) kinderen leefden in een eenoudergezin,
waarvan 49,45% bij een alleenstaande moeder en 50,55% bij een alleenstaande
vader. Dat is ongeveer een zesde van alle Brusselse kinderen jonger dan drie
jaar (16,99%). Ter vergelijking, in het Vlaams Gewest leeft 7,40% van alle kinderen jonger dan drie jaar in een eenoudergezin (BISA, 2015c).
In de groep van kinderen van drie tot en met 12 jaar leefden er op 1 januari 2015
93.905 bij gehuwde ouders (61,76%), 18.743 bij samenwonende ouders (12,33%)
en 34.953 bij een alleenstaande ouder (22,99%). In het Vlaams Gewest leefden in
2015 slechts 13,09% kinderen bij een alleenstaande ouder (BISA, 2015c).
Daarnaast wordt er verwacht dat het aantal eenoudergezinnen sterker zal stijgen in het BHG (5,2%) dan in Vlaanderen (3,0%) (FPB & ADSEI, 2015).
Het aandeel 0-2 jarigen dat leefde bij een alleenstaande ouder was in 2015 het
hoogste in de gemeenten Sint-Gillis (21,46%), Sint-Joost-ten-Node (20,64%) en
Elsene (19,30%). Het aandeel 3-12 jarigen dat leefde bij een alleenstaande ouder
was in 2015 dan weer het hoogst in Elsene (27,56%), Sint-Gillis (27,53%) en Etterbeek (25,47%).
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Figuur 11
Aandeel 0-2 en 3-12 jarigen in een eenoudergezin in de 19 gemeenten
(2015)

Bron: BISA (2015).

10 Berekend op basis van cijfers van de RVA over het aantal niet-werkende werkzoekenden. Deze groep
omvat personen zonder bezoldigd werk die ingeschreven zijn als werkzoekende bij een gewestelijke
openbare dienst voor arbeidsbemiddeling. Het gaat zowel om werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag, als om jongeren in inschakelingstijd, vrij ingeschreven werkzoekenden en verplicht ingeschreven werkzoekenden (waaronder de gesanctioneerde werklozen, de werkzoekenden ten laste van de
OCMW’s).
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1.3. Sociaaleconomische status
Werk
Volgens de meest recente cijfers (2014) bedroeg de administratieve werkloosheidsgraad10 20,8% in het BHG, wat beduidend hoger is in vergelijking met het
Vlaams Gewest (7,9%) (ACTIRIS, 2015; VDAB, 2015). De Brusselse werkloosheidsgraad is iets hoger bij vrouwen (21,0%) dan bij mannen (20,5%) (ACTIRIS, 2015).
Binnen Brussel zijn er grote verschillen in de administratieve werkloosheidsgraden tussen de gemeenten. In 2014 treffen we de hoogste administratieve
werkloosheidsgraden aan in Sint-Joost-ten-Node (30,1%), Sint-Jans-Molenbeek
(28,1%), Schaarbeek (24,3%), Sint-Gillis (24,0%), Anderlecht (23,4%) en 1000
Brussel (23,0%). De laagste werkloosheidsgraden vinden we terug in Sint-Pieters-Woluwe (10,3%), Oudergem (12,2%), Sint-Lambrechts-Woluwe (12,5%), Watermaal-Bosvoorde (13,6%) en Ukkel (13,6%) (ACTIRIS, 2015; VGC, 2015).
Figuur 12
Werkloosheidsgraad in de 19 gemeenten van het BHG (2014)

Bron: ACTIRIS (2015).
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Bovendien leefde een kwart (25,7%) van de kinderen (0-17 jaar) in het BHG in
2014 in een huishouden waar niemand betaald werk verrichtte (ADSEI, n.d.). Dit
is meer dan driemaal zo hoog als in de rest van Vlaanderen (6,6%). Ook de Brusselse werkgelegenheidsgraad11 is gering (54,30%), met een duidelijk genderverschil. In 2014 bedroeg de werkgelegenheidsgraad bij vrouwen 49,80% terwijl dit
bij mannen 58,80% was (ACTIRIS, 2015).
Figuur 13
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte (inkomstenjaar 2013)

Bron: BISA (2015d).

Inkomen
Wat de inkomens in het Brusselse betreft, bedroeg het gemiddelde totaal netto
belastbaar inkomen per aangifte in het inkomstenjaar 2013 in het BHG € 26.871.
Dit is lager dan in het Vlaams Gewest (€ 32.275) en België (€ 30.640). Zoals ook
gerapporteerd door Humblet et al. (2015) ligt het gemiddelde inkomen per inwoner onder het Belgisch gemiddelde in de wijken in het centrum van de stad, terwijl de wijken van de tweede kroon alsook in het zuiden en zuidoosten bovengemiddelde inkomensniveaus noteren (Humblet, Amerijckx, Aujean, Deguerry,

D e e l 1 : De Brusselse context - 2 4

Vandenbroeck & Wayens, 2015). In inkomstenjaar 2013 was het gemiddelde inkomen per aangifte het laagste in de gemeenten Sint-Joost-ten-Node (€ 18.748),
Sint-Jans-Molenbeek (€ 21.780), Anderlecht (€ 22.435), Sint-Gillis (€ 22.436) en
Schaarbeek (€23.534), en het hoogste in de gemeenten Sint-Pieters-Woluwe (€
40.351), Ukkel (€ 35.301), Oudergem (€34.686), Watermaal-Bosvoorde (€ 34.407)
en Sint-Lambrechts-Woluwe (€ 33.111) (BISA, 2015d).
Stellen we het gemiddelde inkomen per inwoner in het BHG gelijk met 100, dan
lopen de inkomens per gemeente uiteen van 62,9 in de gemeente met het laagste inkomen (Sint-Joost-ten-Node) tot 141,9 in de gemeente met het hoogste inkomen (Watermaal-Bosvoorde). Het gemiddelde inkomen ligt in Sint-Joost-tenNode dus 37,1% lager dan het Brussels Hoofdstedelijke gemiddelde en 41,9%
hoger in Watermaal-Bosvoorde (BISA, 2015d).

De kansarmoede-index van Kind en Gezin
Volgens de kansarmoede-index van Kind en Gezin leeft een kind in armoede
wanneer het gezin zwak scoort op drie of meer criteria op de volgende zes domeinen: het maandinkomen van het gezin, de opleiding van de ouders, het stimulatieniveau van de kinderen, de arbeidssituatie van de ouders, de huisvesting en de gezondheid12.
De kansarmoede-index bedroeg in 2014 23,3% in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Dus meer dan een vijfde en bijna een vierde van de kinderen geboren
in 2012, 2013 en 2014 en wonende in het gewest in 2014 leeft in een kansarm
gezin. Deze index is bovendien sterk gestegen doorheen de tijd, van 15,7% in
2001 tot 25,2% in 2013, waarna het licht daalde. In vergelijking met het Vlaams
Gewest is het aantal kinderen geboren in 2012, 2013 en 2014 en wonende in
het gewest in 2014 dat leeft in een kansarm gezin dubbel zo hoog (23,3% in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest versus 11,4% in het Vlaams Gewest) (Kind en
Gezin, n.d.).
Er zijn grote verschillen in de kansarmoede-index tussen de Brusselse gemeenten onderling. De index is het hoogst in Sint-Jans-Molenbeek (33,6%), Brussel
(31,1%), Koekelberg (26,8%), Sint-Joost-ten-Node (26,7%), Anderlecht (26,5%) en
Schaarbeek (23,6%), en het laagst in Oudergem (2,4%), Sint-Lambrechts-Woluwe (3,0%), Ukkel (6,5%), Etterbeek (7,0%) en Evere (8,5%) (VGC, 2015).

11 Onder de werkgelegenheidsgraad verstaat men het aandeel werkenden in de bevolking op beroepsactieve leeftijd (15-64 jaar) (werkende beroepsbevolking/bevolking op beroepsactieve leeftijd).
12 De kans-armoede-index voor jaar X wordt berekend als het aantal kinderen geboren in jaar X, X-1
en X-2 in een gezin dat leeft in kansarmoede in het gewest op 31 december van het jaar X, gedeeld
door het totaal aantal kinderen geboren in die drie jaar en dat woont in het gewest op 31 december
van het jaar X. De noemer van de index in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn het aantal cliënten
om onderschatting van de kansarmoede te vermijden.
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Figuur 14
Kansarmoede-index Kind en Gezin in het BHG (2014) (%)

Bron: Kind en Gezin (n.d.)
Noot: geen gegevens voor Watermaal-Bosvoorde
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1.4. Diversiteit
Op 1 januari 2015 telde het BHG 398.726 mensen met een niet-Belgische nationaliteit, wat overeenkomt met 33,93% van de totale bevolking van het BHG
(ADSEI, 2015a). In vergelijking met het Vlaams Gewest en België met respectievelijk een aandeel van 7,82% en 11,20% mensen met een niet-Belgische nationaliteit (ADSEI, 2015a), kan Brussel worden gedefinieerd als een internationale
stad met super-diversiteit. Net zoals bij de vorige cartografiestudie kunnen we
hier uitgaan van een onderschatting van de werkelijke diversiteit, aangezien
heel wat personen van niet-Belgische afkomst reeds de Belgische nationaliteit
verworven hebben (Vandenbroeck & Geens, 2011).
Figuur 15
Inwoners met niet-Belgische nationaliteit in het BHG,
het Vlaams Gewest en België (2015)

Bron: ADSEI (2015a).

Volgens onderzoek van BISA waren volgende nationaliteiten in 2014 het sterkst
vertegenwoordigd in het BHG: de Franse (23%), de Marokkaanse (15%), de Italiaanse (12%) en de Roemeense nationaliteit (12%) (BISA, 2015e). De gemeenten met het aantal inwoners die niet de Belgische nationaliteit hebben was in
2015 het hoogst in Brussel (46.557), Schaarbeek (40.137) en Anderlecht (36.325),
en het laagst in Watermaal-Bosvoorde (22.981), Sint-Agatha-Berchem (23.617)
en Ganshoren (23.745). Het aandeel niet-Belgen (zowel binnen als buiten de
EU) was in 2015 het hoogst in Sint-Gillis (48,18%), Elsene (47,63%) en Etterbeek
(45,84%). In de gemeenten Sint-Agatha-Berchem (18,24%), Watermaal-Bosvoorde (19,27%) en Ganshoren (19,72%) was het aandeel inwoners met een nietBelgische nationaliteit het laagst (BISA, 2015e).
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Figuur 16
Inwoners met niet-Belgische nationaliteit in de 19 gemeenten van het BHG
(2015)

Bron: BISA (2015e).
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1.5. Besluit
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt relatief meer kinderen dan het Vlaams
Gewest en die evolutie zal zich de komende jaren doorzetten. Dat is zowel het
geval voor de jongste kinderen (onder de drie jaar) als voor de schoolkinderen.
Tegelijk kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook veel grotere sociale uitdagingen dan het Vlaams Gewest. Er zijn significant meer eenoudergezinnen
en meer kinderen die in een gezin leven met slechts één inkomen of zonder
inkomen uit arbeid en heel wat meer kinderen van ouders met een migratiegeschiedenis. Het gemiddeld inkomen in Brussel ligt een stuk onder het nationale
en het Vlaamse gemiddelde.
Bijna één kind op vier in Brussel leeft in een kansarm gezin. Eén Brusselaar op
drie heeft een niet-Belgische nationaliteit. Dat maakt Brussel tot een véél diversere stad, zowel op cultureel als op socio-economisch vlak dan Vlaanderen of
België.
Het is tegelijk essentieel om de verschillen binnen het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest te blijven zien. Het zijn immers net die gemeenten die een hoger geboortecijfer kennen, die reeds meer kinderen hebben en waar ook de meeste
kansarmoede heerst: Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek en Koekelberg hebben
het hoogste geboortecijfer en zullen ook de komende jaren de grootste bevolkingstoename kennen. Sint-Jans-Molenbeek, Koekelberg en Anderlecht hebben
het grootste percentage schoolgaande kinderen en ook dat zal nog sterk toenemen. Ook in Sint-Joost-ten Node verwachten we een belangrijke toename.
Kortom, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent grotere uitdagingen dan het
Vlaams gewest, maar het aantal jonge kinderen is net het grootst waar ook de
sociaal-economische en culturele uitdagingen het scherpst zijn en dat zal in
de komende jaren alleen maar toenemen. Dat is een enorme uitdaging voor de
diensten die zich richten tot gezinnen met (jonge) kinderen. Meer dan ooit is
er immers op die plaatsen nood aan meer diensten, maar ook aan voldoende
ondersteuning voor de mensen die in deze diensten werken. Het is de inzet van
dit rapport om daar een stand van zaken van op te maken.
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2.
Preventieve
Gezinsondersteuning
(PGO)
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2.1. Methodiek
Een eerste taak bestond er in om het aanbod inzake preventieve gezinsondersteuning uit een eerder onderzoek13 in kaart te brengen. Dat deden we aan de
hand van aangeleverde jaarverslagen en rapporten van het werkingsjaar 2014.
Om het domein toch enigszins af te bakenen, beperkten we ons tot die voorzieningen die een rol vervullen in het kader van het samenwerkingsverband Huis
van het Kind. Vervolgens verifieerden we onze bevindingen telefonisch en via
mail bij de desbetreffende actoren.
Daarna gingen we meer in detail in op het bereik en het functioneren van de 22
Nederlandstalige consultatiebureaus. In overleg met Kind en Gezin inventariseerden we het aantal bereikte ouders met jonge kinderen in 2014 van 21 Brusselse consultatiebureaus14 voor volgende criteria: woonplaats; kansarmoede;
vaccinatiestatus; opleidingsniveau van de moeder; nationaliteit van de moeder
bij haar geboorte en taalsituatie in het gezin. Dat gebeurde aan de hand van
cijfers die ons door de studiedienst van Kind en Gezin ter beschikking werden
gesteld. Alle cijfers handelen over kinderen die hun laatste consult in 2014 hebben gehad.
Tot slot maakten we een kwalitatieve analyse van de evolutie naar het Brusselbrede samenwerkingsverband Huis van het Kind. Dit gebeurde aan de hand
van de analyse van beleidsrapporten15 en het ingediende meerjarenplan van
het samenwerkingsverband Huis van het Kind bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Daarnaast namen we semigestructureerde interviews af in
december 2015 en januari 2016 met de zes organiserende besturen van de Brusselse consultatiebureaus, deden we twee bijkomende interviews met kernactoren uit het samenwerkingsverband Huis van het Kind alsook één interview met
een begeleider van VBJK, die een rol opneemt inzake de ondersteuning van het
Huis van het Kind. De interviews focusten op de eigen werking, op de rol van
het beleid, op de samenwerking, op de schaalgrootte en de uitdagingen voor de
nabije of verdere toekomst. De interviews werden verbatim uitgeschreven en
thematisch geanalyseerd.

2.2. Het aanbod
We actualiseren dus een eerdere inventarisatie van de voorzieningen voor opvoedingsondersteuning en doen dit in het kader van het samenwerkingsverband Huis van het Kind. Dat houdt tevens een analyse in van het bereik van de
22 consultatiebureaus erkend door Kind en Gezin in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
13 Vandenbroeck, M., Boonaert, T., Van der Mespel, S, & De Brabandere, K. (2007). Opvoeden in Brussel.
Gent- Brussel: UGent - VBJK - VCOK - VGC.
14 Eén consultatiebureau (consultatiebureau in een asielcentrum) werd niet mee opgenomen in de
berekeningen omwille van het grote verloop en het volatiele doelbereik.
15 Waaronder: Van der Mespel, S. & Hulpia, H. (2015). Samen voor de Brusselse gezinnen. Lessons learned uit het project Huis van het Kind Brussel. Gent – Brussel: VBJK – VGC.
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Sinds de inwerkingtreding van het decreet houdende de organisatie van de
preventieve gezinsondersteuning op 1 april 2014 en de ermee samenhangende uitvoeringsbesluiten16 moeten de verschillende actoren zowel voorzien in
een basisaanbod als in een geïntegreerd supplementair aanbod, aangepast aan
de noden van specifieke gezinnen (i.c. kwetsbare gezinnen). In functie van die
doelstellingen zet men een Huis van het Kind op, een samenwerkingsverband
tussen de actoren op het vlak van preventieve gezinsondersteuning. In Brussel is er voor gekozen om één Huis van het Kind op te zetten, dat Brusselbreed
werkt (zie verder).
Volgende actoren maken op vandaag deel uit van het samenwerkingsverband
Huis van het Kind Brussel:
- Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Brussel,
- Expertisecentrum Kraamzorg (ECK) Volle Maan,
- vzw Kind en Preventie (consultatiebureaus, prenataal steunpunt, inloopteam
zITa Dansaert),
- vzw de Weeg (consultatiebureaus),
- vzw de Weeg-Zuid Brussel (consultatiebureaus),
- kinderdagverblijf Vrije Universiteit Brussel (consultatiebureau),
- vzw Foyer (consultatiebureau),
- Gemeente Anderlecht (consultatiebureaus),
- vzw Solidariteit voor het Gezin (CKG/HOPON),
- Opvoeden in Brussel vzw (BABOES/Opvoedingswinkel),
- Centrum voor Etnische Minderheden en Gezondheid vzw (inloopteam Huis
der Gezinnen),
- Kind en Gezin (de Brusselse regioteamleden).
Daarnaast is de vzw Samenwerken aan Kinderopvang in Brussel een belangrijke kernpartner. Deze vzw speelt een belangrijke rol in de samenwerking tussen kinderopvang en (preventieve) gezinsondersteuning, bijvoorbeeld via het
toeleiden van gezinnen naar een Huis van het Kind Brussel en het uitdragen
van de gezinsondersteunende rol van de kinderopvang.
Een Huis van het Kind richt zich volgens het decreet tot alle gezinnen met kinderen en jongeren, kinderen en jongeren zelf en tot aanstaande ouders. De meerderheid van de bovengenoemde Brusselse organisaties richt zich in de eerste
plaats tot ouders/gezinnen met (jonge) kinderen. Er zijn daarnaast ook initiatieven die zich tot een ruimer doelpubliek richten. Zo richt Opvoeden in Brussel
vzw, met de Opvoedingswinkel, zich tot ouders en opvoedingsverantwoordelijken in Brussel. Het Expertisecentrum Kraamzorg Volle Maan richt zich niet
enkel naar aanstaande ouders, maar tot het brede publiek: (aanstaande) ouders
en iedereen die hen ondersteunt (ouders, grootouders, vrienden, familie), professionelen en de betrokken overheden. HOPON (holistische opvoedingsondersteuning) van Solidariteit voor het Gezin vzw doet zowel een aanbod naar ouders met (jonge) kinderen als naar welzijnsorganisaties en scholen en zij bieden
ondersteuning aan professionelen. CAW Brussel voorziet in de context van het
Huis van het Kind in een aanbod naar zowel (ouders van) jongeren tussen de 12
16 De uitvoeringsbesluiten erkennen bijvoorbeeld de Opvoedingslijn, de Opvoedingswinkel, Inloopteams en andere initiatieven inzake opvoedingsondersteuning.
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en de 24 jaar als naar ouders met opvoedingsvragen of opvoedingsproblemen.
Zij doen tevens een aanbod naar intermediaire partners (vb. scholen) en andere
professionelen
Samengevat heeft het Huis van het Kind, via zijn partners een aanbod naar
volgende groepen:
Tabel 1
Doelpubliek van de actoren in het Huis van het Kind (volgens zelfrapportage)
Algemeen
aanbod

-9m

0j

3j

4j

6j

8j

9j

12j

15j

18j

24j

Doelgroepgericht
aanbod

										
Prenataal
steunpunt
		
Expertisecentrum
Kraamzorg

										
Volle Maan
		
Regioverpleegkundi									
gen K&G
										
Consultatiebureaus

Kinderopvang
VZW Samenwerken
aan Kinderopvang
Brussel
BABOES
Inloopteam
zITa Dansaert
Inloopteam
Huis
der Gezinnen
HOPON

CKG
Opvoedingswinkel
CAW Brussel17

Bron: jaarverslagen (werkingsjaar 2014), rapporten en telefonische interviews

17 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.
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Vanaf -9 maanden
Kind en Gezin heeft een algemeen informatief aanbod voor aanstaande ouders,
gaande van informatiemomenten in samenwerking met enkele kraamklinieken
tot een eigen website, boeken, folders, etc. Het prenataal steunpunt daarentegen, dat wordt georganiseerd door de vzw Kind en Preventie en erkend wordt
door Kind en Gezin, richt zich tot maatschappelijk kwetsbare zwangeren. Zij
kunnen er terecht voor medische opvolging en consulten, psychosociale ondersteuning en, indien gewenst, ook gezinsondersteuning. Het prenataal steunpunt fungeert tevens als doorverwijzer naar reguliere diensten.
Het Expertisecentrum Kraamzorg Volle Maan is een vormende, informerende
en adviserende actor, die zich richt tot (aanstaande) ouders. Hun kerntaak omvat het verstrekken van informatie en documentatie, alsook sensibilisering over
zwanger worden, bevalling en de kraamperiode.
Vanaf -9 maanden tot 6 jaar
Een integraal laagdrempelig opvoedingsondersteuningspunt (Inloopteam) organiseert opvoedingsondersteuning aan jonge gezinnen met kinderen tot zes
jaar en zwangere gezinnen in een moeilijke leefsituatie. De kerntaken omvatten
onder meer gezinsondersteuning aan de hand van activiteiten, gezondheidspromotie, moedergroepen, onthaal, groepswerk maar ook individuele ondersteuning. De medewerkers van een inloopteam maken ouders wegwijs in het
bestaande zorgaanbod.
In het BHG zijn er twee inloopteams: het inloopteam zITa Dansaert biedt ondersteuning aan kansarme gezinnen met kinderen tussen nul en drie jaar (tot
zes jaar in geval van niet-schoolgaande kinderen), kansarme zwangere gezinnen en jonge gezinnen met kinderen in een moeilijke leefsituatie. Zij hebben
onder meer een praatgroep Nederlands, een moedergroep, een ruilhoekje, een
kookgroep en een ouder-kindgroep. Het inloopteam Huis der Gezinnen biedt
eveneens ondersteuning aan kansarme aanstaande ouders en gezinnen met
kinderen tot zes jaar. Zij organiseren ouder-kindgroepen maar organiseren ook
vormingsmomenten op vraag van andere organisaties.
Van 0 tot 3/4 jaar
De regioverpleegkundigen van Kind en Gezin stellen de dienstverlening van
Kind en Gezin voor aan (nieuwe) jonge gezinnen. Zij voorzien in een aanbod
van medische, psychosociale en opvoedkundige consulten na de geboorte van
het kind tot aan de schoolgaande leeftijd (drie jaar). Regioverpleegkundigen
kunnen ook huisbezoeken doen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken
de regioverpleegkundigen vanuit de door Kind en Gezin erkende consultatiebureaus en worden, indien gewenst, afspraken gemaakt voor een bezoek aan een
consultatiebureau. De consultatiebureaus organiseren zittingen18, waar con18 Een zitting in een consultatiebureau duurt doorgaans 3,5 uur. Tijdens een zitting worden ouders
met hun jonge kinderen ontvangen door een vrijwillige medewerker, die zorgt voor onthaal, registratie en het wegen en meten van het jonge kind. Nadien gaat het kind op consult bij de arts en/of de
verpleegkundige in functie van de verdere medische opvolging (vb. vaccinatie) en ontwikkeling van
het kind.
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sulten plaatsvinden in functie van de opvolging van de gezondheid en ontwikkeling van het kind. Het consultatiebureau is ook de plaats waar vaccins worden toegediend en de arts en/of verpleegkundige in gesprek gaat over thema’s
als voeding, borstvoeding, opvoeding, ouderschap, etc.
De vzw Samenwerken aan Kinderopvang in Brussel treedt in het samenwerkingsverband Huis van het Kind op als vertegenwoordiger van de kinderopvang.
De kinderdagverblijven voorzien in opvang voor jonge kinderen van nul tot drie
jaar.
Opvoeden in Brussel vzw voorziet in ontmoetingsplaatsen, onder de noemer
BABOES, voor gezinnen met jonge kinderen (tot vier jaar) en opvoedingsverantwoordelijken. Zij bieden ruimte voor ontmoeting en vrije confrontatie op een
niet-doelgroepgerichte, niet-probleemgerichte manier en beschouwen opvoeden als een gedeelde verantwoordelijkheid.
Van 0 tot 12 jaar
Zowel HOPON als het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG)
richten zich tot ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar. HOPON staat voor holistische opvoedingsondersteuning en maakt deel uit van Solidariteit voor het Gezin
vzw. Zij organiseren groepswerkingen, ook wel de zogenaamde “oudercafés” genoemd, op plaatsen waar ouders samenkomen. Tijdens deze groepswerkingen
worden enkele thema’s behandeld en is er ruimte voor ervaringsuitwisseling en
netwerking tussen ouders. Daarnaast hebben zij een expertise in het vroegtijdig
detecteren en actief toeleiden naar andere aanbieders bij specifieke, al dan niet
problematische, hulpvragen en biedt HOPON zowel vormingen als infoavonden
aan voor zowel professionelen als niet-professionelen.
Het CKG biedt tijdelijke opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen van 0 tot 12 jaar. Deze ondersteuning kan bestaan uit zowel pedagogische begeleiding aan huis, een verblijf van het kind in het centrum, al dan niet
gepaard met gezinsbegeleiding. Dit centrum voorziet eveneens in crisisopvang,
organiseert ouder- en kindtrainingen en biedt vormingen omtrent opvoeding
aan.
Van 0 tot 18 jaar
De Opvoedingswinkel voorziet in een aanbod voor iedereen die vragen heeft
over het opvoeden van kinderen en jongeren tot 18 jaar, met extra aandacht
voor mensen in migratie, ouders van kinderen met een specifieke zorgbehoefte
en ouders van tieners. Ouders, opvoedingsverantwoordelijken en professionelen kunnen er terecht met (opvoedings)vragen. Het aanbod bestaat uit informatie in de vorm van brochures en/of folders, individueel advies maar er worden
ook ontmoetingen met andere ouders, oudergroepen, cursussen en trainingen
alsook infomomenten georganiseerd.
De Opvoedingswinkel Brussel is een samenwerking tussen Kind en Gezin, CAW
Brussel, Kind en Preventie, Inloopteam zITa Dansaert, Inloopteam Huis der Gezinnen, Solidariteit voor het Gezin vzw, De Gezinsbond en Opvoeden in Brussel
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vzw. In Brussel valt de aansturing van de coördinator van de Opvoedingswinkel
onder Opvoeden in Brussel vzw, die hiervoor eveneens erkend en gesubsidieerd
wordt door Kind en Gezin. Momenteel wordt de invulling van de Opvoedingswinkel, in het kader van het Huis van het Kind Brussel, herdacht en wellicht zal
de werking er binnenkort anders uitzien dan hier omschreven.
Van 12 tot 24 jaar
Waar CAW Mozaïek in 2007 een specifieke en uitgebreide jongerenwerking kende voor jongeren met een leeftijd tussen de 15 en de 21 jaar (Vandenbroeck,
Boonaert, Van der Mespel & De Brabandere, 2007), voorziet CAW Brussel binnen
het samenwerkingsverband Huis van het Kind, op vandaag in een aanbod naar
(ouders van) 12- tot 24-jarigen, alsook naar ouders met opvoedingsvragen en/of
problemen. Occasioneel voorzien zij in een projectmatig aanbod naar jongere
kinderen. Bijvoorbeeld, in het geval van echtscheiding met jonge kinderen. CAW
Brussel werkt zowel Brusselbreed als vraaggestuurd en speelt zo in op de noden
en behoeften van gezinnen en/met kinderen en jongeren in het Brusselse.
Alle actoren van het samenwerkingsverband van het Brusselbreed Huis van het
Kind ondersteunen aanstaande gezinnen, gezinnen met jonge kinderen en ook
kinderen en jongeren zelf. Er is duidelijk een groter aanbod voor de leeftijdsgroep -9 maanden tot 12 jaar. Het gaat dan in de meeste gevallen tevens om een
algemeen aanbod. Het aanbod voor ouders van jongeren (tieners en adolescenten) is duidelijk veel beperkter.
Daarnaast werkt iedere actor binnen het Huis van het Kind vanuit zijn eigenheid en met elk eigen kerntaken. Tabel 2 biedt een overzicht van enkele voorname functies die zij opnemen. Deze tabel werd eveneens opgesteld aan de
hand van de jaarverslagen en rapporten. Ze werd na opmaak gevalideerd door
de actoren uit het samenwerkingsverband.
In het decreet houdende de preventieve gezinsondersteuning, staat onder andere volgend aanbod ingeschreven: preventieve medische consulten erkend
en gesubsidieerd door Kind en Gezin, consulten uitgevoerd door de regioverpleegkundigen van Kind en Gezin, ontmoeting, groepswerk, laagdrempelige individuele ondersteuning en de organisatie van een onthaal- en informatiepunt
(Vlaamse Regering, 2013).
Het Expertisecentrum Kraamzorg Volle Maan heeft een telefonische en elektronische onthaalfunctie. Zowel ouders als professionelen kunnen voor info,
advies en (individuele) ondersteuning en vorming op maat bij hen terecht. In
Brussel nemen zij enerzijds een outreachende functie op, waar zij organisaties
die reeds in een aanbod voorzien, bijstaan. Anderzijds zetten zij ook sensibiliseringscampagnes op en signaleren zij bestaande noden naar het beleid. In
de week van de Kraamzorg organiseert het Expertisecentrum ook groepswerk,
waaronder bijvoorbeeld babymassage.
De regioverpleegkundigen van Kind en Gezin voeren medische- en/of opvoedingsconsulten uit. Zij vervullen voornamelijk een informerende, adviserende
en detectiefunctie. Onder meer tijdens huisbezoeken voorzien zij eveneens in
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Vorming en training

Ontmoeting

Groepswerk

Individuele ondersteuning

Detectie

Opvolgen ontwikkeling + Gezondheid

Sensibiliseren + signaleren

Advies

Info

Onthaal

Tabel 2
Functies van de preventieve gezinsondersteuning (zelfrapportage)

Un iverseel
Expertisecentrum
Kraamzorg Volle Maan
Regioverpleegkundigen K&G
Consultatiebureaus
BABOES –
Opvoeden in Brussel vzw
HOPON – oudercafés
Opvoedingswinkel
CAW Brussel
Kinderopvang
D oel g roepg e r i ch t
Prenataal steunpunt
Inloopteam zITa Dansaert
Inloopteam Huis der Gezinnen
Centrum voor Kinderzorg
en Gezinsondersteuning (CKG)

Bron: aangeleverde jaarverslagen (werkingsjaar 2014), rapporten en telefonische interviews
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individuele ondersteuning op maat aan jonge gezinnen. Daarnaast maken zij,
indien gewenst, afspraken met ouders op het consultatiebureau: vrijwilligers
voorzien er in een aangepast onthaal op afgesproken tijdstippen en ondersteunen verpleegkundigen en artsen, die de ontwikkeling van het kind opvolgen
(detectie) en instaan voor de vaccinaties. De consultatiebureaus zijn eveneens
onthaal-, info- en adviespunten. In sommige consultatiebureaus wordt tevens
in groepswerkingen voorzien voor ouders. Een doelstelling die sinds de inwerkingtreding van de vernieuwing van de preventieve zorg overal wordt vooropgesteld. Vorming en training wordt aangeboden aan professionelen en andere
externe partners.
Het prenataal steunpunt voorziet, uitgezonderd vorming en groepswerkingen,
in dezelfde functies als een consultatiebureau maar voor kwetsbare zwangeren
en volgt daarbij de ontwikkeling van zowel moeder als ongeboren kind op.
HOPON zet aan de hand van oudercafés in op ontmoeting alsook vroegdetectie en toeleiding naar gespecialiseerde partners. Daarnaast vervult HOPON een
informerende en adviserende functie en voorziet men in een onthaalfunctie,
die in de praktijk eerder een telefonisch en/of elektronisch onthaal inhoudt.
Ouders hebben daarnaast recht op een vijftal individuele consulten, waar opvoedingsvragen kunnen besproken worden. Vorming en training wordt door
HOPON aangeboden aan professionelen.
De core-business van de Brusselse inloopteams bestaat uit groepswerkingen,
waar expliciet wordt ingezet op ontmoeting. Daarnaast vervullen zij zowel een
onthaal-, info- als adviesfunctie en hebben zij (een impliciete) detectiefunctie.
Zij voorzien tevens in individuele ondersteuning. Vorming en training kan worden aangeboden op maat, indien dit gevraagd wordt.
Bij BABOES bestaat de core-business uit ontmoeting. Daarnaast voorzien zij in
een onthaalfunctie, waarbij onthaal wordt gedefinieerd als een plek waar ouders (bij andere ouders) terechtkunnen met vragen. Vorming hebben zij in het
verleden ook opgenomen, maar het betreft dan vormingen aan studenten van
de afstudeerrichting Pedagogie van het Jonge Kind of via EXPOO19.
De Opvoedingswinkel, die in het Brusselse wordt aangestuurd door Opvoeden
in Brussel vzw, heeft zowel een onthaal-, info- als adviesfunctie. Ouders en/of
opvoedingsverantwoordelijken kunnen er zowel worden ondersteund op een
individuele manier alsook via groepswerk, vorming en/of training. De Opvoedingswinkel heeft tevens een signalerende en sensibiliserende functie naar de
overheid toe.
CAW Brussel profileert zich binnen het samenwerkingsverband Huis van het
Kind als speler bij uitstek voor de organisatie van een warm onthaal. Zij nemen
expliciet een informerende en adviserende functie op, zowel binnen het aanbod
individuele ondersteuning alsook het aanbod groepswerk waarin zij voorzien.
Daarnaast organiseren zij zowel vormingen als (vaardigheids)trainingen aan
19 Expertisecentrum opvoedingsondersteuning.
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professionelen, intermediaire partners (vb. scholen) als aan ouders en jongeren
zelf.
Daarnaast werd in eerder onderzoek (Vandenbroeck, Boonaert, Van der Mespel
& De Brabandere, 2007) reeds vastgesteld dat ook kinderdagverblijven meerdere van de functies van de (preventieve) gezinsondersteuning vervullen en dus
een belangrijk opvoedingsondersteunend effect hebben. Kinderopvanglocaties
zijn duidelijke info-, onthaal- en adviespunten, waar ouders met vragen (over
hun kind) terechtkunnen. Zij volgen onder andere de gezondheid van het kind
op en fungeren als plaats bij uitstek voor zowel individuele ondersteuning als
ontmoeting.
Het CKG voorziet in een duidelijke info- en adviesfunctie, waar zij ouders met
opvoedingsvragen en/of problemen bijstaan. Naast individuele ondersteuning
bieden zij eveneens vorming en ouder-kindtrainingen aan. Zoals eerder vermeld
kan hun begeleiding zowel bestaan uit pedagogische begeleiding aan huis, een
verblijf van het kind in het centrum, al dan niet gepaard met gezinsbegeleiding.
Naargelang de verscheidene functies die deze organisaties vervullen, neemt de
meerderheid van de actoren een duidelijke onthaal-, info- alsook adviesfunctie
op. Het valt op dat slechts een zeer beperkt aantal actoren de signaalfunctie als
belangrijk erkent.
We bekijken eerst meer in detail het aanbod van de consultatiebureaus en
daarna gaan we dieper in op het ontstaan en de evolutie inzake het Brusselbrede Huis van het Kind.
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2.3. De consultatiebureaus erkend door Kind en Gezin
Aanbod
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er 80 consultatiebureaus erkend en
gesubsidieerd door ONE en 22 consultatiebureaus erkend en gesubsidieerd door
Kind en Gezin. Onderstaande figuur toont hoe het aanbod van de Brusselse
consultatiebureaus erkend door Kind en Gezin in het BHG onevenredig is verdeeld.
Figuur 17
De Brusselse consultatiebureaus erkend door Kind en Gezin

Bron: Kind en Gezin.

De 22 Nederlandstalige Brusselse consultatiebureaus zijn verspreid over 16
gemeenten: Anderlecht (3), 1000 Brussel, (2), Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Haren, Jette, Laken, Neder-over-Heembeek, Oudergem, Schaarbeek (2), SintAgatha-Berchem, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek (3) en Vorst. Ze worden aangestuurd door zes verschillende organiserende besturen: Kind en Preventie vzw
(13 bureaus en 1 prenataal steunpunt), vzw De Weeg (3 bureaus), Gemeente
Anderlecht (2 bureaus), vzw De Weeg Zuid-Brussel (2 bureaus), vzw Foyer (1
bureau) en kinderdagverblijf Vrije Universiteit Brussel (1 bureau).
Ter vergelijking: in 2014 telde het Vlaams Gewest 342 consultatiebureaus en 7
prenatale steunpunten erkend door Kind en Gezin (Kind en Gezin, 2015a).
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Tabel 3
Aantal zittingen van de Brusselse consultatiebureaus erkend door Kind en
Gezin (2014)
Organiserend
bestuur
Gemeente Anderlecht
Gemeente Anderlecht
VUB
De Weeg Zuid-Brussel
De Weeg Zuid-Brussel
De Weeg
De Weeg
De Weeg
Kind en Preventie
Kind en Preventie
Kind en Preventie
Kind en Preventie
Kind en Preventie
Kind en Preventie
Kind en Preventie
Kind en Preventie
Kind en Preventie
Kind en Preventie
Kind en Preventie
Kind en Preventie
Kind en Preventie
Foyer

Locatie
Consultatiebureau
Anderlecht, d’Aumale
Anderlecht, Veeartsen
Jette
Sint-Gillis
Vorst
Laken
Sint-Jans-Molenbeek, Ninoofsesteenweg
Brussel, Groendreef
Brussel, Dansaert
Elsene
Anderlecht, Korte Wolven
Haren
Ganshoren
Oudergem
Sint-Agatha-Berchem
Etterbeek
Schaarbeek, Van De Velde
Schaarbeek, Gallait
Evere
Neder-over-Heembeek
Sint-Jans-Molenbeek, Negende linielaan
Sint-Jans-Molenbeek, Mommaert
TOTAAL

VM

41
20
12
35
25
48
40
34
26
24
1

NM

AVOND TOTAAL

74

2

27

27
25
33
36
16

61,5
29
68

27
20

12
23
18
25
24
20
12

2
35
47

48
18
32
30
48
64
26
24
1
56

403

606,5

320

13

76
41
74
37
33
132,5
70
48
135
54
26
24
61
41
50
55
72
97
38
26
36
103
1.329,5

Bron: databestand VGC Gezin.
Noot: het aantal zittingen in de Negende Linielaan, Sint-Jans-Molenbeek is enkel gekend
van 01/01/2014 t.e.m. 30/09/2014 wegens de overname door Kind en Preventie (daarvoor
vzw Foyer).

Voor het totale bereik van alle consultatiebureaus (erkend door Kind en Gezin en ONE) is de enige bestaande bron voor Brussel een post-enquête bij een
representatieve steekproef van Brusselse gezinnen met kinderen van 18-24
maanden. Daaruit blijkt dat in 2012 63,5% het consultatiebureau zeer frequent
bezocht sinds de geboorte, terwijl 14,9% slechts sporadisch langsging. Ongeveer
21,7% van deze leeftijdsgroep ging niet naar een consultatiebureau van Kind en
Gezin of ONE (Humblet et al., 2015).
In het Vlaams Gewest in 2013 bedroeg het aantal inschrijvingen in de consultatiebureaus 91,9% van alle levend geboren kinderen in het Vlaams Gewest. Het
niet-gebruik van de consultatiebureaus ligt dus hoger in het BHG dan in het
Vlaams Gewest (Kind en Gezin, 2015b).
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De organisatie van de zittingen is in Brussel relatief versnipperd en kleinschalig,
in vergelijking met Vlaanderen. Ter vergelijking: in het Vlaams Gewest zijn er
voor 2016 46.758 zittingen toegekend voor 306 consultatiebureaus, hetzij 152,80
per consultatiebureau. In het BHG zijn er voor 2016 1.360 zittingen toegekend
voor 22 consultatiebureaus, hetzij amper 61,82 per consultatiebureau, minder
dan de helft van het Vlaams Gewest.
Op basis van data, aangeleverd door Kind en Gezin, inventariseerden we tevens
het aantal bereikte ouders met jonge kinderen in 2014 bij 21 Brusselse consultatiebureaus20 voor volgende criteria: woonplaats; kansarmoede; vaccinatiestatus; opleidingsniveau van de moeder; nationaliteit van de moeder bij haar
geboorte en taalsituatie in het gezin21. Per consultatiebureau beschikten we
enkel over data over kinderen die hun laatste consult in 2014 op desbetreffend
consultatiebureau hebben gehad.
De hiernavolgende overzichten gaan enkel over de Nederlandstalige dienstverlening.

Bereik
Bereik naar woonplaats
In 2014 had 91,88% van het totaal aantal gebruikers van de Brusselse consultatiebureaus zijn woonplaats in het BHG, terwijl 7,26% in het Vlaams Gewest
woonde.
Figuur 18
Bereik naar woonplaats (2014) (n = 4.877)

Bron: gegevens databestand Kind en Gezin

20 Eén consultatiebureau (consultatiebureau in een asielcentrum) werd niet mee opgenomen in de
berekeningen omwille van het grote verloop en het volatiele doelbereik.
21 De taalsituatie in het gezin is bepaald aan de hand van de taal moeder-kind en de taal dienstverlening. Omwille van privacy-redenen, beschikken we enkel over de gegevens op locatieniveau van het
consultatiebureau. Het was niet mogelijk om op niveau van het individu na te gaan op welke stadia
van de dienstverlening er uitval voorkomt. Indien gezinnen in 2014 verschillende consultatiebureaus
hebben bezocht, werden deze mogelijk dubbel geteld.
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Figuur 19
Spreiding naar woonplaats gebruiker op gemeenteniveau in 2014 (n = 4.481)

Teller: aantal kinderen dat het laatste consult had in een consultatiebureau erkend door
Kind en Gezin in 2014 gerangschikt naar woonplaats op gemeenteniveau in Brussel.
Noemer: totaal aantal bereikte kinderen van de consultatiebureaus erkend door Kind en
Gezin. Bron: gegevens databestand Kind en Gezin.

Ouders met een woonplaats in Sint-Jans-Molenbeek, Anderlecht, Brussel en
Schaarbeek zijn het sterkst vertegenwoordigd. Dit is echter niet verwonderlijk
daar dit de gemeenten zijn met meerdere consultatiebureaus in het BHG. In
de gemeenten Watermaal-Bosvoorde, Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel en Sint-Lambrechts-Woluwe zijn geen consultatiebureaus erkend door Kind en Gezin, wat
in alle waarschijnlijkheid dus ook deze lage percentages verklaart.
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Figuur 20
Bereik naar woonplaats t.o.v. het aantal 0-2 jarigen per gemeente (n = 4.481)

Teller: aantal gebruikers van de consultatiebureaus erkend door Kind en Gezin per gemeente in 2014. Bron: databestand Kind en Gezin
Noemer: totaal aantal kinderen jonger dan drie jaar in de gemeente op 1 januari 201522
. Bron: ADSEI (2015a).

De Nederlandstalige Brusselse consultatiebureaus bereikten in 2014 slechts
8,32% van de kinderen jonger dan drie jaar. De dekking is het hoogst in de gemeenten Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem, Brussel, Jette, Koekelberg en SintJans-Molenbeek, terwijl alle andere Brusselse gemeenten een dekkingsgraad
beneden de 10% noteren. In geen enkele gemeente wordt de Brusselnorm zelfs
maar benaderd.
22 Het bereik werd afgezet tegenover het aantal kinderen jonger dan drie jaar. Het aantal bereikte 3,
4- en 5-jarige kinderen werd eveneens meegerekend, aangezien het niet mogelijk was deze gegevens
er uit te filteren: het betreft respectievelijk 440, 11 en 1 kind(eren).
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Bereik naar opleidingsniveau
Wat het opleidingsniveau van de moeder betreft, noteren we een grote mate
van diversiteit. De raadplegingen van Kind en Gezin bereiken dus mensen overheen de verschillende opleidingsniveaus.
Figuur 21
Bereik naar opleidingsniveau van de moeder in 2014 (n = 4.772)

Bron: Census (2011); databestand Kind en Gezin

Echter, de Brusselse consultatiebureaus bereiken meer hoger geschoolden (hoger onderwijs) en beduidend minder lager geschoolden dan hun aandeel in de
Brusselse (vrouwelijke) populatie. De cijfers over het opleidingsniveau gaan
over de hele (vrouwelijke) Brusselse bevolking en het zou kunnen dat kinderloosheid niet gelijk verdeeld is over de verschillende opleidingsniveaus. Het is
echter weinig waarschijnlijk dat dit het verschil verklaart. Veel belangrijker is
wellicht de toeleiding: Kind en Gezin doet amper bezoeken aan bed in het BHG.
Dat betekent dat de moeders die tot bij het consultatiebureau raken doorgaans
de beter geïnformeerde (en dus hoger opgeleide) moeders zijn. Dit vermoeden
wordt versterkt door de vaststelling in de eerder genoemde post-enquête dat
de Brusselse consultatiebureaus (inclusief ONE) wél meer lager geschoolden
bereiken (Humblet et al., 2015).
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Gezien de gebrekkige toeleiding is het belangrijk dat de Nederlandstalige consultatiebureaus meer actieve vormen van outreachment hanteren.
Bereik naar nationaliteit van de moeder bij haar geboorte
Wat de nationaliteit van de moeder bij haar geboorte betreft, had 34% van de
moeders in 2014 de Belgische nationaliteit, gevolgd door 18,95% vrouwen uit
één van de Magreb23 -landen en andere landen in Afrika (10%). Niet-Europese
vrouwen, afkomstig uit rijke OESO-landen en moeders met een herkomst in
Zuid- en Centraal-Amerika waren het minst aanwezig in de consultatiebureaus.
Ter vergelijking, in het Vlaams Gewest in 2013 lag het percentage ingeschreven
kinderen eveneens hoger bij niet-Belgen 95,1% versus 92,5% bij Belgen (Kind en
Gezin, 2015a).
Figuur 22
Bereik naar nationaliteit bij de geboorte van de moeder in 2014 (n = 4.660)

Bron: databestand Kind en Gezin

Bereik volgens thuistaal
Wat het criterium taalsituatie in het gezin betreft, baseert men zich op de taal
moeder-kind en de taal van de dienstverlening24. 25,9% van de kinderen heeft
het Nederlands als thuistaal en 17,2% heeft het Frans als thuistaal. Echter, bij
23 De Magreb-landen bestaan uit Algerije, Libië, Marokko, Mauritanië en Tunesië.
24 Indien de taal moeder-kind Nederlands, Frans, Engels of Duits is, dan is de taalsituatie in het gezin
resp. ‘Thuistaal Nederlands’, ‘Thuistaal Frans’, ‘Thuistaal Engels’ of ‘Thuistaal Duits’. Indien de taal moederkind niet Nederlands, Frans, Engels of Duits is, en de taal dienstverlening is Nederlands, Frans, Engels of
Duits, dan is de taalsituatie in het gezin ‘Kennis van N-F-E-D’. Indien de taal moeder-kind niet Nederlands,
Frans, Engels of Duits is, en de taal dienstverlening is niet Nederlands, Frans, Engels of Duits, dan is de taalsituatie in het gezin ‘Andere’. Indien de taal moeder-kind niet Nederlands, Frans, Engels of Duits is, en de taal
dienstverlening is niet ingevuld, dan is de taalsituatie in het gezin ‘Niet gekend’.
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de overgrote meerderheid (40,1%) is de thuistaal niet Nederlands, Frans, Engels
of Duits maar spreekt men (één van) deze talen in het consultatiebureau. Daarnaast spreekt 9,5% helemaal geen Nederlands, Frans, Engels of Duits, ook niet
op het consultatiebureau.
Figuur 23
Bereik naar taalsituatie in het gezin in 2014 (n = 4.877)

Bron: databestand Kind en Gezin

Ter vergelijking, in 2014 bedroeg de taal tussen moeder en kind in Vlaanderen in
74,30% van de gevallen de Nederlandse taal, waarbij Frans de meest gebruikte
andere taal was (5,30%) (Kind en Gezin, 2015a).
Kansarmoede en vaccinatiestatus
Tijdens de contacten met de gezinnen gaan de verpleegkundigen na of er signalen zijn van kansarmoede25. Voor het jaar 2014 was er voor maar liefst één op
vier gezinnen (24,3%) sprake van kansarmoede in het gezin. Ter vergelijking: in
Vlaanderen gaat het over 11,4% (Kind en Gezin, 2015a).
In 2014 was één vierde (25,76%) van de kinderen in een Brussels consultatiebureau erkend door Kind en Gezin niet op schema, wat de vaccinatiestatus betreft.
Van deze kinderen groeide één vierde op in een kansarm gezin (25,68%), waarvan 4,44% met de Belgische nationaliteit en één vijfde (21,24%) met een migratieachtergrond. Driekwart van de kinderen (74,24%) was wel op schema waarbij
ongeveer één vierde opgroeit in een kansarm gezin (23,88%).
25 Dit gebeurt op basis van een score op zes domeinen, met name arbeidssituatie, gezondheid, huisvesting,
inkomen gezin, opleiding en stimulatieniveau kind. Wanneer een gezin zwak scoort op drie of meer criteria,
dan is er sprake van kansarmoede.
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Figuur 24
Aandeel kansarme kinderen per consultatiebureau (2014)

Teller: aantal gebruikers van het consultatiebureau met kansarmoede in het gezin.
Noemer: totaal aantal gebruikers van de consultatiebureaus.
Bron: databestand Kind en Gezin

2.4. Samenwerkingsverband Huis van het Kind
Aan de hand van de analyse van beleidsrapporten26 en het ingediende meerjarenplan van het samenwerkingsverband Huis van het Kind bij VGC, schetsen we de evolutie naar het samenwerkingsverband Huis van het Kind Brussel.
We analyseren ook hoe de actoren op het terrein die evolutie betekenis geven,
aan de hand van semigestructureerde interviews (voor een overzicht van de
vragen, zie bijlage). Om pragmatische en budgettaire redenen werd het aantal
respondenten van de semigestructureerde interviews voornamelijk beperkt tot
26 Waaronder: Van der Mespel, S. & Hulpia, H. (2015). Samen voor de Brusselse gezinnen. Lessons learned uit
het project Huis van het Kind Brussel. Gent – Brussel: VBJK – VGC.
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volgende actoren:
- Twee leden van het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband
Huis van het Kind Brussel,
- De directrice van Kind en Preventie vzw, vergezeld door de coördinatrice
van de Brusselse consultatiebureaus van Kind en Preventie
- De directrice van Foyer vzw
- Het diensthoofd van de kinderdagverblijven Vrije Universiteit Brussel
- De coördinatrice van de consultatiebureaus van vzw de Weeg
- Een vrijwillig coördinatrice van de consultatiebureaus van vzw de WeegZuid Brussel
- De coördinatrice van de consultatiebureaus van de Gemeente Anderlecht,
vergezeld door de verantwoordelijke voor- en naschoolse opvang/onderwijs van het Gemeentebestuur Anderlecht.
- Een begeleider van VBJK, die een rol opneemt inzake de ondersteuning
van het Huis van het Kind

Ambivalentie ten opzichte van het decreet
Net als in de rest van Vlaanderen, stonden ook in Brussel de actoren aanvankelijk ambivalent tegenover het decreet preventieve gezinsondersteuning in het
algemeen en de Huizen van het Kind in het bijzonder. Men onderschreef de grote
principes: de aandacht voor het preventieve, de niet-probleemgerichte aanpak,
het progressief universalisme en de inzet op ontmoeting en sociale cohesie. De
ambivalentie zat niet zozeer op die principiële punten, maar wel op de implementatie ervan. Waar de ene vond dat het decreet te weinig concrete richtlijnen
geeft, hetgeen onzekerheid oproept, vond de andere dit net een unieke kans om
een eigen (bottom-up) invulling aan de principes te geven.
“Er is vanuit het decreet toch voorzien in de mogelijkheid om uw ‘couleur locale’ te
behouden, dat het geen eenheidsworst moet zijn.”
“Het decreet verwacht niet zoveel, hé. Dat is net het mooie van heel het decreet. Het
decreet vraagt alleen dat je rondom kijkt en dat je misschien begint samen te werken
met partners.”
Ook het samenwerken en netwerken, riep aanvankelijk weerstand op. Enerzijds
was er een consensus over het principe dat samenwerking een meerwaarde
inhoudt en dat het decreet dus heel wat kansen inhoudt. Anderzijds vreesden
sommige actoren dat deze trend tot samenwerken ingegeven zou zijn door een
besparingslogica. Men argumenteerde dit door te stellen dat de middelen die de
Vlaamse overheid voorziet voor de Huizen van het Kind ontoereikend zijn en
bovendien enkel mogen ingezet worden op aanbod en niet op coördinatie. Ook
dat is een discussie die niet specifiek Brussels is, maar die ook in Vlaanderen
gehoord werd. Zoals in Vlaanderen vonden enkele Brusselse protagonisten dat
er onvoldoende professionele omkadering was voorzien en er teveel gerekend
werd op de goodwill van de actoren, die vanuit een bepaalde betrokkenheid en
een bepaald engagement energie en tijd blijven investeren en een grote vergaderlast opnemen:
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“Je moet daar ook geld voor hebben hé, om dat te kunnen doen. Als wij nu geen lokaal
bestuur zouden hebben die daar eventueel nog middelen kan voor voorzien, dan gaat
het ook niet blijven duren hé. Alles kost geld en dat is ook een beetje de frustratie,
denk ik. We worden eigenlijk verplicht om een structuur op poten te zetten, die meer
lijkt op een besparingsmaatregel dan dat het eigenlijk is vanuit de zorg voor een
goede service naar de gezinnen… en ik denk dat daar zeker iets voor te zeggen valt,
dat dat zo is. Tegelijkertijd vind ik ook dat je dat bijna verplicht bent als organisatie
om samen te werken. Je kan als organisatie alleen niet goed je werk doen.”
“Er wordt geknipt en je moet hetzelfde doen met minder middelen en minder personeel. In ieder zijn mandje en bakje komt er alsmaar meer en meer bij, en dan is dat
niet zo evident om ook dit er nog bij te nemen.”
Het is overigens onvermijdelijk dat een vraag tot netwerking en integratie ook
tegenreactie oproept die de eigen identiteit van de partners wil benadrukken.
De interviews met de actoren illustreren dit.
“Het is niet evident meer in dit landschap: wie ben je nog? Ik ben lid van Brede
School, Huis van het Kind-partner, Opvoedingswinkel, … Wat doe ik nu vanuit welk
petje? […] Hoe profileer je u dan naar ouders toe? Die ouders weten het op den duur
ook niet… en dat mag de bedoeling niet zijn, dat ouders de stap niet durven zetten
omdat ze het niet goed weten. […] Als je dat zelf al niet weet, hoe leg je dat dan aan
ouders uit? […] Hoeveel stickers gaan er dan op den duur aan ons voordeur hangen?
Uw identiteit van uw originele core-business verdwijnt zo wel wat, omdat je alles
inbrengt in netwerken.”

Een eerste experimentele fase
Het traject Huis van het Kind Brussel startte ruim voor de inwerkingtreding van
het decreet over de preventieve gezinsondersteuning van 1 april 2014. Onder
begeleiding van VBJK27 en in opdracht van de VGC ging het proefproject “Huis
van het Kind Brussel” reeds van start in 2012. De aanleiding hiervoor was de
conceptnota “Organisatie van de preventieve gezinsondersteuning”, gelanceerd door
Kind en Gezin, om aan de hand van het concept Huis van het Kind in een aanbod te voorzien dat zowel gecoördineerd, complementair als doelmatig was.
Concreet bestond het proefproject uit twee delen, met name het opstarten van
twee lokale netwerken waarbij men via samenwerkingsverbanden een Huis van
het Kind tracht te realiseren enerzijds en de ontwikkeling van een onderbouwd
en gedragen praktijkenmodel voor Brussel – in samenspraak met een bovenlokale projectstuurgroep – anderzijds (Van der Mespel & Hulpia, 2015).
Nieuwland: evenwicht tussen proces en product, draagkracht en draaglast
De VGC besliste om een lokaal netwerk Huis van het Kind uit te bouwen op
de site Nieuwland: diverse organisaties (IBO, Brede School, samenwerkingsver27 VBJK is een centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen. Voor meer
info, zie www.vbjk.be
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band Opvoedingswinkel) die reeds in de buurt actief waren, kregen de mogelijkheid om niet alleen virtueel samen te werken maar ook op één locatie samen
te zitten. Ondanks de vele opportuniteiten en de externe procesbegeleiding van
VBJK, verliep dit pilootproject zeer moeizaam en staat dit project op vandaag
nog steeds on hold.
De aanpak was in eerste instantie erg top-down en erg resultaatsgericht. Dat
maakte dat er wellicht te weinig aandacht was voor het proces dat de partners
dienden door te maken, voor hun weerstanden en voor hun ervaringen op het
terrein. Het maakte ook dat een aantal feitelijke en materiële beslommeringen
(die samen hingen met de fysieke verhuis en de nodige verbouwingen) onderschat waren.
Zo waren er bijvoorbeeld op het terrein andere dynamieken aan het werk (andere netwerken en samenwerkingen) dan degene die in het Huis van het Kind
gepland waren; het personeelsverloop bij enkele partners bemoeilijkte het overleg; de idee bij enkele partners dat het Huis van het Kind een concurrent voor
de eigen werking kon worden (vb. voor de Brede School Nieuwland); en heel wat
materiële beslommeringen. Kortom: het nieuwe project vergrootte de draaglast
voor een aantal partners (zeker voor de kleinere) die onvoldoende draagkracht
hadden. Daarbij kwam dat het leiderschap te weinig aandacht schonk aan die
procesfactoren door de grote nadruk op het resultaat en het tijdspad waarin
men dat resultaat wenste te halen.
Jette – procesbegeleiding gewenst
In functie van de selectie van het tweede lokale netwerk werd vanuit VGC een
oproep gelanceerd (bottom-up) naar de Brusselse organiserende besturen. Hieruit werd de aanvraag van VUB Jette weerhouden met als voorname reden dat
een samenwerking tussen het consultatiebureau en het kinderdagverblijf reeds
op het terrein aanwezig was. In tegenstelling tot het pilootproject Nieuwland,
zaten er in Jette oorspronkelijk minder organisaties rond de tafel en waren er
nog geen bestaande samenwerkingsverbanden in de buurt. Het voortraject focuste op het in kaart brengen van de (noden van de) buurt en het leren kennen
van naburige organisaties, waarvan een beperkt aantal op termijn – met de
plannen voor een nieuwbouw op deze site in het achterhoofd – ook fysiek kunnen samenhuizen. Er werd nagedacht over een gezamenlijke visie en tijdens
de Week van de Opvoeding werden ook reeds concrete acties op touw gezet.
Anders dan in het eerste pilootproject was er hier een leiderschap van één van
de partners, namelijk VUB Jette, dat zowel op het product als op het proces
focuste.
Dat loonde aanvankelijk ook duidelijk in de samenwerking. De keerzijde was
echter dat partners het initiatief om het netwerk vorm te geven, meer overlieten aan dit leiderschap. Er was dan ook niet bij iedereen sprake van een “ownership” van het netwerk.
Eén van de grote “lessons learned” voor de uitbouw van lokale gezinsondersteunende netwerken in de toekomst, is dan ook de noodzaak aan externe procesbegeleiders, i.c. netwerkcoördinatoren, die over voldoende mentale ruimte beschikken om zowel mee te denken met de betrokken partnerorganisaties alsook
voldoende kritische reflectie aan de dag leggen. Deze procesbegeleiders kunnen,
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vanuit deze trekkers- en coördinatierol, een duidelijk mandaat en “leadership”
opnemen met een voortdurende focus op het te verwezenlijken gemeenschappelijke doel. De aandacht voor het proces moet rekening houden met weerstanden in een dergelijk proces en er over waken dat elke partner mede-eigenaar
van het proces wordt.

Een herstart op bovenlokaal niveau
Kind en Gezin keurde het Brusselbrede subsidie- en erkenningsdossier goed op
1 januari 2015. Dit was het begin van een doorstart onder begeleiding van VBJK
en er werd verder gewerkt op de beslissing een Brusselbrede aanpak te hanteren. Deze keer werd de tijd genomen om een breed gedragen visietekst op te
stellen, vooraleer te focussen op resultaten op het terrein. De stuurgroep werd
ook opnieuw samengesteld, waarbij de VGC een minder actieve rol opnam. Dit
liet toe dat de deelnemers vrijer met elkaar van gedachten konden wisselen en
men de aandacht op het proces kon richten om tot een gezamenlijke visie te
komen. Intussen was ook het nieuwe decreet inzake preventieve gezinsondersteuning van kracht geworden.
Er was nu terug tijd en energie voor de verschillende actoren om na te denken
over waar men naartoe wilde met het Huis van het Kind.
“Je kan niet doen zonder na te denken, wat je wil doen en wat je wil bereiken of waar
je verondersteld wordt uit te komen.”
Er was opnieuw een draagvlak voor samenwerking, wat tevens door de bevraagde actoren bevestigd wordt: alle actoren, op twee na, gaven aan dat de ambitie in het samenwerkingsverband Huis van het Kind Brussel op vandaag goed
zit, dat er opnieuw vertrouwen is en dat er moeizaam maar zeker vooruitgang
wordt geboekt: er is passie, engagement en “goesting” om verder te doen.
In 2015 werd er dan vanuit het samenwerkingsverband een tijdelijk dagelijks
bestuur opgericht. Dit dagelijks bestuur tekent de grote lijnen uit en stelt deze
dan, ter goedkeuring, voor aan het gehele samenwerkingsverband. Het voordeel
hiervan was dat er een gedeeld leiderschap ontstond, waardoor de dingen vooruit gingen, zonder dat het eigenaarschap van de verschillende partners in vraag
was gesteld. Dat leidde in maart 2016 tot de goedkeuring een meerjarenplan
Huis van het Kind Brussel 2016 – 2020.
De belangrijkste uitgangspunten van dit samenwerkingsverband, zoals neergeschreven in het meerjarenplan, zijn onder meer: het creëren van een universele
dienstverlening voor alle gezinnen afgestemd op de specifieke noden van gezinnen, een krachtgerichte/empowerende benadering, een participatieve benadering van kinderen en ouders, alsook interdisciplinaire samenwerking. Wat de
visie op kinderarmoede(bestrijding) betreft, wil het samenwerkingsverband een
bijdrage leveren aan deze strijd door maximaal in te zetten op de toegankelijkheid van de universele dienstverlening.
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Wat nu? Operationaliseren in de praktijk.
De rol van VGC – regie en dialoog
De bevraagde actoren schrijven zowel een financierende als inhoudelijk ondersteunende rol toe aan het beleid. Ze appreciëren ook dat VGC in externe begeleiding voorziet: de expertise op vlak van advies, informatie en begeleiding via
VBJK en via de vormingspoot, wordt duidelijk erkend. Er is vandaag immers
opnieuw meer vertrouwen tussen de VGC en de actoren op het terrein. Het samenwerkingsverband staat voor een nieuwe fase: deze van de implementatie
van het meerjarenplan op het terrein. Daarom is het wenselijk dat er ook beleidsmatig een leiderschap ontstaat.
Het samenwerkingsverband wenst dat de VGC meedenkt met de verschillende
organisaties en ook, waar nodig, beslissingen neemt. Het betreft hier een evenwichtsoefening tussen regie enerzijds en sturing anderzijds. Zo komt deze beweging naar meer dialoog tegemoet aan de visie van enkele bevraagde partners,
die vinden dat VGC als lokale bestuurder in de toekomst best wat minder aan
de zijlijn mag staan, zonder te sturend te worden. In de fase die er nu aankomt,
die van implementatie, zal het noodzakelijk zijn dat de VGC ook knopen kan
doorhakken over de prioriteiten die op het terrein nodig zijn (bijvoorbeeld inzake de beslissing waar de lokale gezinsondersteunende netwerken komen) om
te vermijden dat belangentegenstellingen van de actoren opnieuw de bovenhand halen.
De bevraagde actoren verwachten dat ook op beleidsvlak de tussenschotten
permeabeler worden:
“VGC moet ook op hun niveau zorgen dat zij de schotten voldoende doorbreken tussen de verschillende entiteiten: onderwijs, gezin, cultuur, sport, … Daar ook moeten
zij die schotten doorbreken, zodanig dat wij hier in de wijk ook kunnen samenwerken
tussen verschillende actoren en dat dat een evidentie wordt.”
De bevraagde actoren zijn het eens dat de VGC over voldoende expertise beschikt. Zo is VGC partner bij uitstek om een gezonde balans van vraag en aanbod te realiseren, wat bijvoorbeeld de ongelijke geografische spreiding van de
consultatiebureaus betreft of het in kaart brengen van de noden op het terrein.
Ook wat betreft profilering, bekendmaking en communicatie naar zowel professionelen als naar niet-professionelen wordt richting VGC gekeken.
Wat de rol van het Vlaamse beleid betreft, is er bij de actoren nog wel wat
onrust door de onduidelijkheid over de manier waarop de werking van de Huizen van het Kind gecontroleerd worden en de rol die Kind en Gezin daarbij zal
opnemen. Men vraagt zich af of Kind en Gezin – via de regioverpleegkundigen
– mede-uitvoerder van het decreet is, dan wel of dit uitsluitend een zaak van
de organiserende besturen is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de organiserende besturen, waar we mee spraken, pleiten voor het behoud van een
relatieve autonomie:
“Een agentschap zoals Kind en Gezin concentreert zich vooral op het wetenschappelijk kader, de wetenschappelijke dienstverlening maar de effectieve uitvoering zou in
al zijn facetten toch eerder naar het middenveld toe moeten gaan?”
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Ook daar kan de VGC een leiderschapsrol opnemen inzake het informeren en
signaleren tussen het samenwerkingsverband en de Vlaamse overheid.

Uitdagingen
De ouders bereiken
Het samenwerkingsverband Huis van het Kind Brussel omschrijft – in het meerjarenplan – volgende doelgroep: “Het Huis van het Kind Brussel richt zich tot alle
kinderen en jongeren, (aanstaande) moeders en vaders van kinderen en jongeren van -9
maand tot 24 jaar en andere opvoedingsverantwoordelijken die wonen in het tweetalig
gebied in Brussel-Hoofdstad.”
Het bereiken van deze doelgroep is echter geen evidentie in Brussel, dat zagen we ook in het voorgaande deel over de consultatiebureaus. De toeleiding
is moeilijker en werken in het BHG betekent werken op verschillende beleidsniveaus, binnen verschillende beleidsdomeinen, elk met verschillende visies,
doelstellingen en accenten (Humblet et al., 2015). Het landschap van de preventieve gezinsondersteuning en opvoedingsondersteuning in het Brusselse is niet
alleen versnipperd en geografisch ongelijk verspreid maar tevens verkokerd.
“Heel het bestuurlijke van Brussel, dat is een kluif hé. Dus ik vind dat inderdaad een
uitdaging om met heel dat aanbod, ook het Franstalige aanbod, rekening te houden.
Het is spijtig dat die samenwerking daar zo moeilijk ligt. Heel de taalkwestie wordt
politiek gespeeld en het zou veel tijd, moeite en geld sparen, mochten we daar eens
vanaf kunnen […] waarom kan dat niet in de sociale sector? Dat is de grootste uitdaging.”
Die complexiteit maakt het moeilijk om als samenwerkingsverband prioriteiten
te stellen. Ook de verschillende leeftijdsgroepen en de vraag of hier prioriteiten
moeten gesteld worden, zijn een discussiepunt voor sommige actoren:
“Er is een algemeen gevoel dat het toch wel allemaal binnen het politieke plaatje moet
passen. De VGC vraagt hier in Brussel om… wat wij gaan doen met het Huis van het
Kind om dat in te passen binnen hun beleidsplan en dat is vrij dwingend wel […] Ik
kan heel goed begrijpen dat er voldoende aandacht moet zijn voor die kleinsten, maar
er moet evengoed gewerkt worden met jongeren en daar moet evengoed aandacht
naartoe gaan, lijkt mij.”
Naast deze beleidsmatige uitdagingen, is één van de belangrijkste uitdagingen
op het terrein, de wat precaire bestaansconditie van sommige actoren. Alle
bevraagde actoren (zowel grote als kleine spelers) vertellen dat er zowel tijd
alsook personeel tekort is om het samenwerkingsverband Huis van het Kind
Brussel goed te kunnen runnen (zie onder meer hierboven, i.c. de oproep tot
meer externe procesbegeleiding en netwerkcoördinatie). Echter, bij de Brusselse
consultatiebureaus is de situatie hooguit precair te noemen. Zo gaven de bevraagde coördinatoren van de consultatiebureaus aan dat zij kampen met hoge
werkingskosten, een hoge tijdsdruk en onvoldoende professionele omkadering
en ondersteuning. Bijvoorbeeld wat het rekruteren, opvolgen en coachen van
vrijwilligers betreft:
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“Je kan weinig vernieuwende trajecten uitzetten met mensen. Je hebt daarvoor ondersteuning nodig en dat is nu moeilijk, terwijl er zoveel potentieel is. We zouden
inhoudelijk veel meer kunnen betekenen als consultatiebureau in een Huis van het
Kind, we hebben heel veel expertise in huis.”
In deze discussie over schaalgrootte kunnen we er niet omheen dat de consultatiebureaus elkaar wel degelijk als collega’s zien, maar ook als concurrenten.
Het beleid van de VGC is begrijpelijkerwijze op schaalgrootte gericht en even
begrijpelijk zorgt dit ook voor naijver. Waar kleinschalige organisaties pleiten
voor een verankering in de wijken, stelt zich de vraag of de versnippering van
het aanbod inzake consultatiebureaus wel de meest efficiënte inzet van mensen en middelen waarborgt.
Bovendien hebben sommigen de neiging om de relatie tot de Franstalige consultatiebureaus in concurrentiële termen te zien:
“… en dan die eeuwige concurrentie met ONE natuurlijk hé, dat is niet te onderschatten. De ONE-werking draait de hele week, quasi van ’s ochtends tot ’s avonds en ik
hoor soms vertellen dat ONE een prenataal aanbod heeft.28 ”
De precaire bestaanscondities uiten zich ook op vlak van de huisvesting.
“Een consultatiebureau staat op vandaag nog altijd aan de zijlijn. […] Je krijgt weinig faciliteiten. […] het is de perfecte setting, wachtzaal en ontmoeting samen… de
ideale mix maar er wordt niet in geïnvesteerd hé […] Als consultatiebureau moeten
wij altijd rekenen op de goodwill van andere organisaties, wij zijn altijd op bezoek bij
andere organisaties. Dat geeft toch sterk de indruk dat het consultatiebureau niet zo
belangrijk is, terwijl wij vinden dat dat de basis is, zeker in een grootstad.”
Dergelijke opmerkingen versterken de idee dat men de kans van de Huizen van
het Kind kan aangrijpen om te komen tot schaalvergroting, al hoeft dat niet te
betekenen dat consultatiebureaus moeten samengaan en dus de lokale verankering op het spel staat. We komen hier op terug in het besluit.

2.5. Kinderopvang en gezinsondersteuning
In de opvoedingsondersteuning worden traditioneel volgende functies omschreven (Vandenbroeck et al., 2007; www.expoo.be):
• Voorlichting en informatieverstrekking
• Instrumentele steun
• Emotionele steun
• Advies
• Training
• Social support
• Vroegtijdige detectie
• Signalering aan beleid
28 ONE organiseert 80 consultatiebureaus en 14 prenatale raadplegingen in het BHG (Humblet et al.,
2015).
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Het zal duidelijk zijn dat deze functies niet uitsluitend opgenomen worden door
voorzieningen die zichzelf benoemen als opvoedingsondersteuning. Ook de kinderopvang kan meerdere van deze functies vervullen. Kinderopvang is bijvoorbeeld evident instrumentele steun. Het is immers een plaats waar anderen de
zorg voor een kind tijdelijk overnemen en zo de opvoedingsverantwoordelijkheid delen met ouders. Vaak is het ook een plaats waar voorlichting, informatie
en advies te vinden is. Het bijzondere aan die informatie en dat advies is dat
ze gegeven wordt door een professional die zelf ook voor dat kind zorgt en dus
potentieel erg gepersonaliseerd kan zijn, binnen een relatie van vertrouwen.
Recent onderzoek (Geens, 2016) toont dat de kinderopvang – indien men daar
ook beleid op voert – ook een belangrijke bron van sociale steun kan zijn. Ook
vroegtijdige detectie van problemen in de ontwikkeling gebeurt vaak in eerste
instantie in de kinderopvang.
Kortom, het is belangrijk om dit hoofdstuk (over preventieve gezinsondersteuning) niet los te begrijpen van het volgende hoofdstuk (over de kinderopvang).
Hoewel zij sectoraal gescheiden zijn, vullen zij elkaar sterk aan.
Dat is ook belangrijk in de context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gezien de bijzondere grootstedelijke kenmerken, die we in het eerste hoofdstuk
beschreven. In dat kader is het een goede ontwikkeling dat er meerdere kindplaatsen in de kinderopvang voor baby’s en peuters recent op trap 3 zijn gesubsidieerd. Dit betekent dat de kinderdagverblijven een extra toelage krijgen
en hiervoor een hoger percentage kansengroepen opvangen en ook hun opvoedingsondersteunende functie verder uitbouwen.

2.6. Besluit
Het valt eerst en vooral op dat er geen centrale registratie is van het bereik van
de consultatiebureaus. Wie de preventieve gezinsondersteuning beleidsmatig
wil opvolgen, kan enkel terecht bij Kind en Gezin, er is immers geen eigen Brusselse registratie. Daardoor hebben we maar een zeer partieel beeld kunnen geven van de stand van zaken.
Bovendien is er geen uitwisseling van gegevens tussen de Vlaamse en de Franstalige gemeenschap (noch tussen Kind en Gezin en ONE, noch tussen de VGC
en de COCOF). We hebben er dus geen idee van of de mensen die niet door
de Nederlandstalige diensten bereikt worden wel door de Franstalige diensten
bereikt worden, wat het nog moeilijker maakt om een coherent preventief gezondheidsbeleid te voeren.
Het aanbod is verder ook beperkt in range: het gaat vooral om de ouders van
jonge kinderen voor ouders van tieners en adolescenten is er minder aanbod.
Bovendien zien slechts een handvol voorzieningen signalering als een kerntaak.
Het bereik van de Nederlandstalige consultatiebureaus is beperkt, selectief en
versnipperd. Noch in het BHG als geheel, noch in de gemeenten waar de consultatiebureaus actief zijn, wordt de Brusselnorm ook maar benaderd. Het bereik
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is bovendien selectief, aangezien hoger geschoolden relatief oververtegenwoordigd zijn en laaggeschoolden relatief ondervertegenwoordigd. Gezien de toeleiding (in tegenstelling tot in Vlaanderen) niet via bezoeken aan bed gebeurt,
zullen andere outreachende manieren moeten onderzocht worden. Zowel die
outreachment als de netwerking met andere voorzieningen en het eerste onthaal zijn erg belangrijk. Daarom is de versnippering een probleem. De consultatiebureaus zijn in vergelijking met Vlaanderen relatief klein. Vraag is hoe met
die versnippering moet omgegaan worden, gezien deze consultatiebureaus zelf
geen vragende partij zijn voor verdergaande samenwerking dan wat nu (in het
kader van de Huizen van het Kind) op tafel ligt. Toch menen we dat schaalvergroting nodig zal zijn voor meer knowhow inzake vorming en ondersteuning
van de vrijwilligers, spel- en ontmoetingsfunctie en netwerking. Dat hoeft niet
per se een fusie van organiserende besturen te betekenen, het kan ook betekenen dat het consultatiebureau opgaat in een groter geheel van voorzieningen
die even lokaal verankerd zijn. Voorbeelden in andere steden (vb. Antwerpen
Noord, Genk) tonen dat de integratie van een consultatiebureau in een groter
geheel het bereik naar kansarme gezinnen gevoelig kan versterken. Het kan ook
helpen om het aantal zittingen op te drijven.
De Huizen van Het Kind bieden nieuwe kansen en uitdagingen. Waar er aanvankelijk heel wat ambivalentie heerste, worden de grote principes nu aanvaard en is er wel degelijk een draagvlak voor de sturende principes van de
Huizen van het Kind en voor de regiefunctie die de VGC kan vervullen. Na een
eerste experimentele periode op het terrein kwam een vruchtbare periode van
visieontwikkeling. Nu breekt het moment aan voor reële verwezenlijkingen op
het terrein; i.c. de lokale inplanting in Brussel, het bepalen van prioritaire deelgroepen en het gezamenlijk aanpakken van de uitdagingen. Om van die implementatie een succes te maken is leiderschap nodig, zowel op het terrein (met
aandacht voor procesbegeleiding) als op vlak van beleid. Op korte termijn moet
er immers beslist worden waar de lokale gezinsondersteunende netwerken zullen doorgaan.
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3.
De kinderopvang
voor baby’s
en peuters
3.1. Het nieuwe decreet kinderopvang baby’s en peuters
Op 1 april 2014 trad het nieuwe decreet kinderopvang baby’s en peuters van
20 april 2012 in werking met als doel de kinderopvang professioneler en duidelijker te maken. Onthaalouders worden vanaf dan onder de term gezinsopvang
geplaatst en groepsopvang is de nieuwe term voor alle opvang van meer dan acht
kinderen en omvat de samenwerkende onthaalouders, de kinderdagverblijven
en de lokale diensten buurtgerichte kinderopvang. De dienst voor onthaalouders valt onder de term organisator gezinsopvang. Een onthaalouder of begeleider
wordt voortaan aangeduid als kinderbegeleider en het organiserend bestuur als
organisator.
Sinds het nieuwe decreet spreekt men niet langer over een attest van toezicht
of van een erkenning maar dient elke organisator van kinderopvang over een
vergunning te beschikken. De vergunningsvoorwaarden hebben betrekking op
infrastructuur, uitrusting en inrichting; veiligheid en gezondheid; omgang met
kinderen en gezinnen; mensen werkzaam in de kinderopvang (inclusief kwalificatievereisten); organisatorisch management en de samenwerking met Kind
en Gezin, het lokaal loket kinderopvang en het lokaal bestuur (Vlaamse Regering, 2012)29. Sinds het nieuwe decreet spreken we enkel nog over vergunde
gezinsopvang en vergunde groepsopvang en wordt niet langer een onderscheid
gemaakt tussen de erkende en gesubsidieerde kinderopvang enerzijds en de
zelfstandige kinderopvang anderzijds.
29 Voor meer info: http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/vergunningsvoorwaarden/
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Het nieuwe decreet gaat tevens gepaard met een nieuw subsidiesysteem: trap 0
omvat alle vergunde kinderopvanglocaties die geen subsidies ontvangen (geen
subsidievoorwaarden). Locaties die minstens 220 dagen open zijn per kalenderjaar en waar het Nederlands een belangrijke plaats krijgt, ontvangen een
basissubsidie (een financiële basisondersteuning) en behoren tot trap 1. Kinderopvanglocaties op trap 2 ontvangen zowel een basissubsidie, als een subsidie
voor inkomenstarief. Bij deze kinderopvanglocaties betalen gezinnen volgens
hun inkomen en zorgt men er voor dat men 20% kinderen uit kansengroepen
bereikt. Deze trap wordt verder ingedeeld naar trap 2a en trap 2b. Kinderopvanglocaties op trap 2a ontvangen een hoger subsidiebedrag voor inkomenstarief dan kinderopvanglocaties op trap 2b. Onder trap 2b vallen de plaatsen met
een laag subsidiebedrag voor inkomenstarief. De Vlaamse Regering voorziet in
een groeipad om alle plaatsen op trap 2 uiteindelijk ook op trap 2a te subsidiëren. Kinderopvanglocaties op trap 3 ontvangen bovenop die subsidie(s), een
plussubsidie voor de ondersteuning van en het voorrang geven aan meer kwetsbare gezinnen30 .
Figuur 25
Het nieuwe subsidiesysteem

Trap 3
Plussubsidie

Trap 2

Trap 1
Basissubsidie

Subsidie voor
inkomenstarief

Subsidie voor
inkomenstarief

Basissubsidie

Basissubsidie

Trap 0
Vergunning

30 Voor meer info: http://www.kindengezin.be/img/voorrangsgroepen.pdf
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3.2. Evolutie van het opvangaanbod in Brussel
Figuur 26
Evolutie van de opvangplaatsen in Brussel: Kind en Gezin en ONE (2007-2015)31

Bron voor 2007 – 2013: BISA (2015f); voor 2015: databestand Kind en Gezin (1e kwartaal
2015), databestand ONE (situatie op 31.12.2014).

Bovenstaande figuur geeft de evolutie weer van het totaal aantal gesubsidieerde opvangplaatsen en het aantal niet-gesubsidieerde opvangplaatsen vanaf
2007 tot en met het eerste kwartaal van 2015. Bij Kind en Gezin stagneert de
(oorspronkelijk dominante) niet-gesubsidieerde sector sinds 2009 en deze daalt
aanzienlijk in 2013. Hypotheses voor deze stagnatie gevolgd door een dalende
trend zijn o.a. de strengere taalvoorwaarden die ingang vonden in 2009 en een
overgangstermijn van vijf jaar kenden. Bovendien stapten de niet-gesubsidieerde plaatsen van de Europese Gemeenschap (778 plaatsen) collectief over
naar ONE op 31 december 2012. Daarnaast is er tevens een daling van het aantal plaatsen bij zelfstandige onthaalouders in Brussel, een trend die eveneens
waarneembaar is in het Vlaams Gewest (Van Keer, 2015). Bij ONE stijgt zowel
het gesubsidieerde aanbod, als het niet-gesubsidieerde aanbod.
Het is niet mogelijk om de cijfers van 2015 te vergelijken met die van de vorige
31 Voor de periode 2007-2013 verstaat men onder het gesubsidieerde aanbod bij ONE de crèches, peutertuinen,
MCAE (maison communale d’accueil de l’enfance) en de gesubsidieerde onthaalouders. Het niet-gesubsidieerde
aanbod omvat de zelfstandige crèches, de haltes-garderies en de zelfstandige onthaalouders. De haltes-garderies werden niet meegeteld daar dit voornamelijk occasionele opvang betreft. Bij Kind en Gezin omvat het gesubsidieerde aanbod de voorheen erkende onthaalouders, kinderdagverblijven en de lokale diensten voorschoolse
opvang. Het niet-gesubsidieerde aanbod omvat de voorheen zelfstandige kinderdagverblijven en de zelfstandige
onthaalouders. Vanaf 2013 is het opvangaanbod bij ONE exclusief de kinderdagverblijven van de Europese Gemeenschap (1.032 plaatsen). Voor de periode 2014 zijn geen jaarcijfers beschikbaar omwille van de inwerkingtreding van het nieuwe decreet op 1 april 2014. Voor de periode 2015 – na de invoering van het nieuwe decreet
– omvat het gesubsidieerde aanbod bij Kind en Gezin, het vergunde opvangaanbod op trap 1, trap 2 en trap 3.
Het niet-gesubsidieerde aanbod omvat het vergunde opvangaanbod op trap 0 (geen subsidievoorwaarden). Bij ONE is het niet-gesubsidieerde aanbod op 31.12.2014, exclusief de haltes d’accueils.
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jaren. De decreetswijziging bracht immers ook een andere registratie en benaming van de kinderopvang mee:
- Wat vroeger “zelfstandige” kinderopvang heette of kinderopvang met attest
van toezicht, is vandaag allemaal vergund en wordt onder trap 0, 1, 2 en
3 gevat. Er is dus geen één op één relatie tussen de vroegere en huidige
categorieën.
- De vroegere zelfstandige kinderopvang met IKT32 is nu vergund en gesubsidieerd op trap 2b of trap 3.
- De vroegere erkende en gesubsidieerde kinderopvang is nu vergund en gesubsidieerd op trap 2a of trap 3.
- De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) betoelaagt 61 extra kinderopvangplaatsen via ge(s)co33 . Die zijn niet afzonderlijk aangeduid in de databank van Kind en Gezin. Het is daarom niet opzoekbaar of deze kindplaatsen al vervat zitten in de cijfers van Kind en Gezin, dan wel of we ze zouden
dubbel tellen indien we ze toevoegen.
Figuur 27
Opvangaanbod Kind en Gezin en ONE: 2010 – 2015

Bron voor 2007 – 2013: BISA (2015f); voor 2015: databestand Kind en Gezin (1e kwartaal
2015), databestand ONE (situatie op 31.12.2014).

32 IKT staat voor inkomenstarief en vervangt de vroegere term ‘inkomensgerelateerde ouderbijdragen’.
33 Ge(s)co staat voor gesubsidieerd contractueel.
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Het aandeel niet-gesubsidieerde plaatsen bij Kind en Gezin is tussen 2010 en
2015 gehalveerd. Hierbij dient men te noteren dat gesubsidieerde opvangplaatsen in 2015 zowel plaatsen op trap 1 (basissubsidie), trap 2 (basissubsidie met
inkomenstarief) als trap 3 (plussubsidie) omvatten. Dat betekent dat ook voorzieningen die een minimale basissubsidie krijgen, onder “gesubsidieerd” gerangschikt worden.

Uitbreiding van de Nederlandstalige kinderopvang
Tussen 2010 en 2015 werd de Nederlandstalige kinderopvang in het BHG uitgebreid met 681 inkomensgerelateerde plaatsen (met IKT). 70% van deze plaatsen
betreft een uitbreiding gefinancierd door de Vlaamse overheid, ruim een vijfde
(21,15%) is gefinancierd aan de hand van stedenfondsmiddelen en 8,96% van de
uitgebreide opvangplaatsen is verwezenlijkt met ge(s)co-plaatsen.
Zoals onderstaande figuur aantoont, nam het aantal plaatsen met inkomenstarief het meest toe in de gemeenten 1000 Brussel, Schaarbeek, Anderlecht en – in
mindere mate – Sint-Jans-Molenbeek, allen gemeenten met een hoog aantal
kinderen jonger dan drie jaar. Ook de gemeente Etterbeek kende tussen 2010
en 2015 een grote uitbreiding in aantal opvangplaatsen met inkomenstarief.
De uitbreidingen zijn minimaal in de gemeenten Sint-Joost-ten-Node en Nederover-Heembeek. In gemeenten met een laag aantal kinderen jonger dan drie
jaar, met name Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-PietersWoluwe en de deelgemeente Haren werd niet uitgebreid (VGC, 2015).
Figuur 28
Uitbreiding van de inkomensgerelateerde plaatsen 2010 - 2015

Bron: VGC Gezin (2015).
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Volgens het beslissingsvoorstel van Kind en Gezin werd in 2015 een uitbreiding
van 463 opvangplaatsen toegekend, waarvan 34 nieuwe opvangplaatsen met
een basissubsidie (trap 1) en 48 nieuwe opvangplaatsen met een subsidie voor
inkomenstarief. Bij de overige 381 opvangplaatsen betreft het omschakelingen:
154 bestaande opvangplaatsen werden omgeschakeld naar plaatsen met een
basissubsidie (trap 1), 42 bestaande opvangplaatsen werden omgeschakeld naar
plaatsen met een subsidie voor inkomenstarief (trap 2) en 185 bestaande opvangplaatsen werden omgeschakeld naar plaatsen met een plussubsidie (trap 3).

Uitbreiding van de Franstalige kinderopvang
In juli 2013 keurde de Fédération Wallonie-Bruxelles het derde Plan Cigogne
van ONE goed, met als doel 14.849 extra opvangplaatsen te voorzien op negen
jaar tijd. Dit geldt zowel voor gezinsopvang als groepsopvang, al dan niet gesubsidieerd door ONE. Men streeft hierbij naar evenwichtige dekkingsgraden
tussen de verschillende regio’s in Wallonië en het BHG. Hierbij wordt rekening
gehouden met de demografische context en bevolkingsprognoses. Het plan bestaat uit drie fasen. Fase één bestaat uit 2.049 extra opvangplaatsen in 2014;
fase twee voorziet 6.400 plaatsen, waarvan 5.200 gesubsidieerd van 2015 tot
2018 en fase drie voorziet nogmaals 6.400 bijkomende opvangplaatsen, waarvan 5200 gesubsidieerd tussen 2019 en 202234 .
We ontvingen de programmatielijst van ontvankelijk verklaarde en geselecteerde projecten in de periode 2014-2018, zoals aan Kind en Gezin werd meegedeeld. Onderstaande figuur toont het overzicht op gemeenteniveau.
Figuur 29
Geplande Franstalige capaciteitsuitbreiding 2014 – 2018 per gemeente

34 Voor meer info, zie http://www.one.be/index.php?id=2810.
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3.3. Het opvangaanbod in Brussel na het nieuwe
decreet
Het opvangaanbod in Brussel
In 2015 waren er 16.654 opvangplaatsen beschikbaar in het BHG, voor een totaal van 53.834 kinderen jonger dan drie jaar (ADSEI, 2015a). ONE vergunde
9.590 opvangplaatsen waarvan 7.061 plaatsen effectief gesubsidieerd35, Kind en
Gezin vergunde 7.064 opvangplaatsen, waarvan 4.549 plaatsen gesubsidieerd
(Kind en Gezin, 2015c).
In het eerste kwartaal van 2015 bedroeg de totale dekkingsgraad (aantal plaatsen gedeeld door aantal kinderen x 100) 30,94%. Als we deze totale dekkingsgraad afzetten tegenover de Europese Barcelonanorm zoals gedefinieerd in de
vorige cartografiestudies, nl. 33 plaatsen per 100 kinderen jonger dan drie jaar36 ,
dan haalt het BHG deze Europese norm niet met een tekort van 1.111 opvangplaatsen. Voortgaand op de bevolkingsprojecties wordt het aantal kinderen jonger dan drie jaar tegen 2020 in het BHG geschat op 54.630 (FPB & ADSEI, 2015).
Om de Europese Barcelonanorm dan te behalen, dienen er tegen 2020 1.374
opvangplaatsen bij te komen.
In vergelijking met de vorige cartografiestudie (33,05%), is de totale dekkingsgraad in het BHG ondanks geleverde inspanningen en capaciteitsuitbreidingen
gedaald. Ter vergelijking, in het eerste kwartaal van 2015 bedroeg de dekkingsgraad in het Vlaams Gewest 41,56%, wat ruim boven de Barcelonanorm ligt
(Kind en Gezin, 2015c; ADSEI, 2015a).

35 De haltes d’accueil werden niet meegeteld, daar het occasionele opvang betreft. Drie opvanglocaties hebben zowel een vergunning bij Kind en Gezin als bij ONE, deze plaatsen werden dus mogelijk
dubbel meegerekend.
36 Omwille van de vergelijkbaarheid met 2010 gebruiken we (net als toen) de interpretatie van de
Barcelonanorm als aantal plaatsen per 100 kinderen. Soms wordt de Barcelonanorm ook anders berekend: aantal gebruikers per 100 kinderen. Die ligt voor de Nederlandstalige kinderopvang iets hoger
omdat er gemiddeld 1,07 kinderen per plaats de kinderopvang gebruikt. Ook met die berekening haalt
het BHG de Barcelonanorm niet.
37 De Barcelonanorm is een Europese norm die bepaald dat de lidstaten kinderopvang voor kinderen
tussen 0 en 3 jaar dienen te voorzien voor één derde van de kinderen (European Parliament 2002;
Directorate General for Internal Policies, 2013). Wij kiezen er voor om die ook op gemeenteniveau te
hanteren. Er kan een interpretatieverschil ontstaan omdat sommigen de norm interpreteren als het
aantal kindplaatsen afgezet op het aantal kinderen, en anderen als het aantal kinderen die gebruik
maken van kinderopvang afgezet op het aantal kinderen. Indien er meer kinderen gebruik maken van
één kindplaats (vb. als er veel halftijdse opvang is) dan kan dat tot grote verschillen leiden. Dat is in
Brussel echter niet het geval.
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Figuur 30
Dekkingsgraad Kind en Gezin en ONE per gemeente (1e kwartaal 2015)

Teller: aantal opvangplaatsen vergund door Kind en Gezin en ONE per gemeente. Bron:
databestand Kind en Gezin (1e kwartaal 2015), databestand ONE (situatie op 31.12.2014).
Noemer: aantal kinderen jonger dan drie jaar in het BHG per gemeente. Bron: ADSEI,
(2015a).

Bovenstaande figuur toont een grote differentiatie tussen de Brusselse gemeenten onderling. In de gemeenten Koekelberg, Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek
en Sint-Joost-ten-Node is de dekkingsgraad bijzonder laag. De gemeenten SintGillis, Schaarbeek, Jette en Vorst hebben een ratio van ongeveer één opvangplaats voor vier Brusselse kinderen jonger dan drie jaar. De andere gemeenten
behalen de Europese Barcelonanorm37.
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Figuur 31
Gemeentelijke dekkingsgraad opvangaanbod K&G – Brusselnorm 2015

Barcelona

Decreet

Teller: aantal opvangplaatsen in het BHG vergund door Kind en Gezin per gemeente. Bron:
databestand Kind en Gezin (1e kwartaal 2015)
Noemer: aantal kinderen jonger dan 3 jaar per gemeente, rekening houdend met de Brusselnorm. Bron: ADSEI (2015a).

Op 31 maart 2015 vergunde Kind en Gezin 7.044 opvangplaatsen38 in het BHG
(Kind en Gezin, 2015). Rekening houdend met de Brusselnorm, die stelt dat de
Vlaamse Gemeenschap een Nederlandstalige dienstverlening voorziet voor 30%
van de Brusselse bevolking, bekomen we een dekkingsgraad van 43,62%, wat
ruim boven de Europese Barcelonanorm ligt. Als we daarnaast de Europese Barcelonanorm interpreteren zoals Kind en Gezin zelf, namelijk “to provide childcare
38 We noteren een klein verschil met het eerder genoemd aantal opvangplaatsen vergund door Kind
en Gezin in het BHG (1e kwartaal 2015). De bron (Kind en Gezin, 2015c) geeft een totaal van 7.064 aan,
terwijl de aangeleverde gegevens van Kind en Gezin zelf een totaal van 7.044 noteren. Vanaf hier werken we verder met een totaal van 7.044 vergunde opvangplaatsen in het BHG.
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to […] at least 33% of children under three years of age”, waar tevens rekening gehouden wordt met het feit dat één plaats door meer dan één kind kan worden
gebruikt (vb. in het geval van deeltijdse opvang)39, dan bekomen we een totale
dekkingsgraad van 46,67%. Wij kiezen er voor om dit ook na te gaan in elke gemeente afzonderlijk. Zo zien we dat de gemeenten Sint-Joost-ten-Node, Anderlecht, Sint-Gillis en Koekelberg onder de Barcelonanorm uitkomen. Bovendien
houdt deze figuur geen rekening met het aantal opvangplaatsen dat in de feiten
niet-Nederlandstalig is.
De Europese Barcelonanorm dateert uit 2002 en wordt steeds meer als voorbijgestreefd (want veel te laag) beschouwd. De Vlaamse Regering hanteert daarom
de 50%-norm: “tegen 2016 een aanbod voor minstens de helft van de kinderen jonger
dan drie jaar, en vanaf 2020 voor alle gezinnen met een behoefte aan kinderopvang, binnen een afgesproken budgettair kader” (Vlaamse Regering, 2012). Hoewel die 50%norm initieel over het hele Vlaamse grondgebied gaat, kiezen wij er voor om die
ook per gemeente toe te passen.
Rekening houdend met een bevolkingsprojectie van 15.527 kinderen jonger dan
drie jaar (Brusselnorm) in 2016 en een bevolkingsprojectie van 16.389 kinderen
jonger dan drie jaar (Brusselnorm) in 2020 (FPB & ADSEI, 2015) bedraagt het tekort ten aanzien van de 50%-norm van de Vlaamse Regering respectievelijk 720
opvangplaatsen in 2016 en 1.151 opvangplaatsen in 202040.
Die aantallen gaan over alle door Kind en Gezin vergunde opvangplaatsen. We
weten (zie verder) dat opvangplaatsen zonder IKT in Brussel voor de modale
Brusselaar zo goed als onbetaalbaar zijn. Wij kiezen er daarom voor om ook
aparte berekeningen te maken voor het aantal plaatsen met IKT (en dus voor
iedereen toegankelijke plaatsen).
In 2015 zijn er respectievelijk 4.013 opvangplaatsen met IKT en 3.031 opvangplaatsen zonder IKT. Ter vergelijking, tussen 2010 en 2015 is het aantal plaatsen
met inkomenstarief gestegen met een totaal van 760 opvangplaatsen. Onderstaande grafiek toont dat het aantal opvangplaatsen met IKT in alle gemeenten
is toegenomen, met uitzondering van Sint-Pieters-Woluwe (-10) en Sint-Gillis
(-2). In Sint-Gillis noteren we dus een verlies aan opvangplaatsen met IKT, terwijl het de derde armste gemeente van het BHG is.
In absolute aantallen is de opvangcapaciteit met IKT het meest gestegen in de
39 Volgens de februaritelling (telling van het totale aantal kinderen die in de eerste week van februari
opvang gebruikten), wordt elke plaats gemiddeld door 1,07 kinderen gebruikt. In Vlaanderen is dat
1,29. Voor Brussel zijn er echter heel wat ontbrekende gegevens, zodat dit cijfer als een schatting moet
worden beschouwd. De laatste februaritelling waar deze ratio op werd gebaseerd, dateert van 2013.
40 Opnieuw kiezen we in functie van de analyse van de resultaten om het streefdoel, zoals vooropgesteld in het decreet, toe te passen op gemeenteniveau. Wat de bevolkingsprojecties betreft, baseren
we ons op de meest recente vooruitzichten van het Federaal Planbureau. Deze bevolkingsprojecties
zijn beduidend lager vergeleken met eerder gepubliceerde bevolkingsvooruitzichten. Dit is het gevolg
van gewijzigde verwachtingen in de projecties van het FPB met betrekking tot de evolutie tot 2020
van de vruchtbaarheid maar ook van de migratie. Dit is omdat er bij de analyse en projectie van de
vruchtbaarheidsgraden rekening wordt gehouden met de leeftijd van de moeder, de nationaliteit en
het arrondissement, en in het meest recente rapport is de groei van de bevolking op de korte termijn
neerwaarts herzien.
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gemeenten Brussel (+143)41 , Anderlecht (+91) en Schaarbeek (+84). Dit is een
positieve evolutie daar dit gemeenten zijn met een groot aantal kinderen jonger
dan drie jaar. Als we rekening houden met de procentuele stijgingen, dan noteren de gemeenten Sint-Agatha-Berchem, Koekelberg en Etterbeek, tussen 2010
en 2015 de grootste stijgingen met respectievelijk 7,38%, 3,97% en 3,43%.
Figuur 32
Opvangplaatsen (K&G) met inkomenstarief per gemeente (2005 - 2015)

Bron: databestand Kind en Gezin (1e kwartaal 2015); Vandenbroeck & Geens (2011).

Als we enkel het aandeel vergunde opvangplaatsen met inkomenstarief – en
dus de toegankelijke opvangplaatsen – in beschouwing nemen, dan zouden er
anno 2015 volgens de Europese Barcelonanorm42 5.330 Nederlandstalige plaatsen moeten zijn voor 16.150 baby’s en peuters (Brusselnorm). Er waren in 2015
slechts 4.013 Nederlandstalige opvangplaatsen met IKT in het BHG, hetzij een
dekkingsgraad van 24,85%. Dit is ruim beneden de Europese Barcelonanorm en
betekent een tekort van 1.317 plaatsen. Bovendien is er opnieuw een groot verschil in dekkingsgraad tussen de verschillende Brusselse gemeenten onderling.

41 In Brussel is het aantal opvangplaatsen met IKT tussen 2010 en 2015 gestegen met 143 opvangplaatsen, waarvan 76 extra opvangplaatsen in 1000 Brussel, 49 extra opvangplaatsen in Laken en 18
extra opvangplaatsen in Neder-over-Heembeek. Het aantal opvangplaatsen in Haren bleef gelijk (93).
42Het betreft hier de Europese Barcelonanorm zoals geïnterpreteerd in vorige cartografiestudies, nl. 33
plaatsen per 100 kinderen van 0 tot 3 jaar.
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Figuur 33
Dekkingsgraad met IKT (K&G) per gemeente – Brusselnorm

Barcelona

Decreet

Teller: aantal opvangplaatsen met IKT vergund door Kind en Gezin per gemeente. Bron:
databestand Kind en Gezin (1e kwartaal 2015).
Noemer: aantal kinderen jonger dan drie jaar per gemeente, rekening houdend met de
Brusselnorm. Bron: ADSEI (2015a).

Indien we als doelstelling stellen dat de kinderopvang niet alleen beschikbaar,
maar ook betaalbaar moet zijn (en dus met IKT), dan kent het BHG een nog
groter plaatstekort. Rekening houdend met de doelstelling van het decreet
(50%-norm) en afgaand op de bevolkingsprojecties voor het jaar 2016 zouden
er immers 7.764 toegankelijke opvangplaatsen vergund door Kind en Gezin
moeten zijn voor een totaal van 15.527 baby’s en peuters (Brusselnorm) (FPB
& ADSEI, 2015). Anno 2015 betekent dit reeds een tekort van 3.751 betaalbare
opvangplaatsen. Afgaand op de bevolkingsprojectie voor 2020 met 16.389 baby’s
en peuters (Brusselnorm), zouden er 8.195 betaalbare opvangplaatsen moeten
zijn, wat nu reeds een tekort van 4.182 betaalbare opvangplaatsen inhoudt.
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Figuur 34
Dekkingsgraad met IKT (K&G) per gemeente – Brusselnorm op bevolkingsprojectie 202043

Decreet

Teller: aantal opvangplaatsen met IKT in het BHG vergund door Kind en Gezin. Bron: databestand Kind en Gezin (1e kwartaal 2015).
Noemer: bevolkingsprojectie 2020 van het aantal kinderen jonger dan drie jaar per gemeente. Bron: BISA (2015g).

43 Wat de bevolkingsprojecties op gemeenteniveau betreft, kunnen we ons niet baseren op de meest
recente vooruitzichten van het Federaal Planbureau maar baseren we ons op de laatst beschikbare
bevolkingsprojecties op gemeenteniveau van het BISA (2015). We geven wel mee dat deze bevolkingsprojecties beduidend hoger zijn, doordat de groei van de bevolking nog niet neerwaarts werd herzien
en dus wellicht een overschatting zijn.
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Onderstaande figuur geeft aan hoeveel plaatsen dienen te worden gecreëerd
tegen 2020 om in een toegankelijk aanbod te voorzien voor minstens de helft
van de kinderen jonger dan drie jaar in elke gemeente, rekening houdend met
de Brusselnorm.
Figuur 35
Aantal opvangplaatsen nodig om 50%-norm te bereiken in 2020 – Brusselnorm44

Bron: BISA, (2015g), databestand Kind en Gezin (1e kwartaal 2015).

44 Wat de bevolkingsprojecties op gemeenteniveau betreft, kunnen we ons niet baseren op de meest
recente vooruitzichten van het Federaal Planbureau maar baseren we ons op de laatst beschikbare
bevolkingsprojecties op gemeenteniveau van het BISA (2015). We geven wel mee dat deze bevolkingsprojecties beduidend hoger zijn, doordat de groei van de bevolking nog niet neerwaarts werd herzien
en dus wellicht een overschatting zijn.
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3.4. Taal en betaalbaarheid op trap 0 en 1
Taal in de kinderopvang op trap 0 en trap 1
Kind en Gezin voorziet in een aanbod Nederlandstalige kinderopvang. Onderzoek uit 2005 wees uit dat een groot deel van de voorheen zelfstandige Brusselse opvanglocaties, met attest van toezicht van Kind en Gezin de facto Franstalig
was (Vandenbroeck & Van Nuffel, 2006). In de tweede cartografiestudie werd
zelfs aangetoond dat drie op vier plaatsen in de zelfstandige voorzieningen met
attest van toezicht bij Kind en Gezin de facto Franstalig waren (Vandenbroeck
& Geens, 2011).
Sinds 2014, met de start van het nieuwe decreet kinderopvang van baby’s en
peuters, heeft één van de vergunningsvoorwaarden betrekking op de noodzaak
van een actieve kennis van de Nederlandse taal bij de verantwoordelijke en bij
minstens één van de kinderbegeleid(st)ers per opvanglocatie45. Om na te gaan
of deze nieuwe regelgeving reeds aansluiting vindt in de praktijk, werd – naar
analogie met cartografie II – een telefonische enquête afgenomen bij de voorheen zelfstandige opvanglocaties. Met een respons van meer dan 90% krijgen
we een goed beeld van de stand van zaken. Toch moeten we dit beschouwen als
een zeer voorlopige stand van zaken omdat de veranderingen als gevolg van het
decreet nog volop aan de gang zijn. Bovendien gaat het (net als in 2005 en 2010)
om telefonische zelfrapportering. Gezien de nieuwe wettelijke taalvereisten
betekent dit dat de sociale wenselijkheid om “politiek correct” te antwoorden
wellicht toegenomen is. Het was binnen dit onderzoek niet mogelijk om op het
terrein ook de beweringen van de verantwoordelijken te testen.
Tabel 4
Bereik van de telefonische enquête naar de voorheen zelfstandige opvanglocaties
Aantal voorheen zelfstandige opvanglocaties op 16.03.2015
Aantal bereikte opvanglocaties groepsopvang
Aantal weigeringen na voorstelling onderzoek
Aantal “geen interesse”
Aantal afgehaakt na vraag over taal verantwoordelijke
Aantal afgehaakt na vraag over omgangstaal opvanglocatie
Aantal afgehaakt na vraag over kostprijs
Aantal onthaalouders (gezinsopvang) op 16.03.2015
Aantal bereikte onthaalouders
Aantal afgehaakt na vraag over taal onthaalouder
Aantal afgehaakt na vraag over omgangstaal opvanglocatie

115

100%

104
3
1

90,43%
2,61%
0,87%

2
2
1

1,74%
1,74%
0,87%

15

100%

15
1
1

100%
6,67%
6,67%

45 Er is geen wettelijke overgangstermijn meer voor verantwoordelijken, maar zij die een attest van toezicht
hadden voor de nieuwe regelgeving en op vandaag nog niet voldoen, werden aangemaand en hebben tijd
gekregen tot uiterlijk 31 maart 2017 om aan de taalvoorwaarden te voldoen. Hierbij wordt een onderscheid
gemaakt tussen de gestelde taalvereisten en de taal van de werking. Vanuit het perspectief van de regelgeving
is een Franstalig aanbod perfect mogelijk indien aan de taalkennisvereisten wordt voldaan.
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Aantal opvanglocaties (groepsopvang + gezinsopvang) op 16.03.2015
Aantal bereikte opvanglocaties (groepsopvang + gezinsopvang) Aantal
weigeringen na voorstelling onderzoek
Aantal “geen interesse”
Aantal afgehaakt na vraag over taal verantwoordelijke
Aantal afgehaakt na vraag over omgangstaal opvanglocatie
Aantal afgehaakt na vraag over kostprijs
Non-respons

130

100%

119
3
3

91,54%
2,31%
2,31%

3
3
1

2,31%
2,31%
0,77%

11

8,46%

Figuur 36
Taal van de verantwoordelijke in de voorheen zelfstandige kinderopvang
(n = 112)

De telefonische enquête toont dat ongeveer een zesde van de verantwoordelijken louter Frans spreekt (16,07%), terwijl net geen 40% van de verantwoordelijken Nederlandstalig is. Daarnaast geeft 33,04% van de verantwoordelijken
aan beperkt Nederlands te spreken. In totaal betekent dit dat bijna drie kwart
van de verantwoordelijken kennis van het Nederlands heeft, wat veel meer is
dan in 2010 (52,30%).Verder geeft 3,57% van de verantwoordelijken aan dat zij
Engelstalig zijn. Negen voorheen zelfstandige opvanglocaties stapten over naar
ONE. Deze opvanglocaties zullen bij de verdere analyses niet langer meegeteld
worden.
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Waar in 2009 het potentieel verlies aan opvangplaatsen ten gevolge van de
strengere taalregelgeving kon worden gecompenseerd met nieuwe starters
(Vandenbroeck & Geens, 2011), lijkt dit anno 2015 niet meer het geval. Vanaf
de inwerkingtreding van het nieuwe decreet tot en met het 1e kwartaal 2015, is
het aantal opvangplaatsen met slechts 83 plaatsen gestegen (waarvan 90 opvangplaatsen groepsopvang en -7 plaatsen gezinsopvang) (Kind en Gezin, 2015).
Verder geven drie van de 15 bevraagde onthaalouders aan dat zij binnen dit
en twee jaar zeker stoppen met het beroep. In de telefonische enquête werden
we tevens door twee van hen gewaarschuwd voor opkomend zwartwerk, ten
gevolge van deze nieuwe regelgeving.
Aan de verantwoordelijken van de opvanglocaties in de groepsopvang werd
eveneens gevraagd om aan te geven hoeveel kinderbegeleid(st)ers in de opvanglocatie werken en hoeveel van deze kinderbegeleid(st)ers effectief Nederlandskundig zijn. Van vier van de bereikte opvanglocaties is het aantal
kinderbegeleid(st)ers niet gekend. In de andere opvanglocaties werken in totaal
286 kinderbegeleid(st)ers waarvan er 136 volgens de verantwoordelijken Nederlandskundig zijn. Gemiddeld is er dus minder dan één kinderbegeleid(st)er
per twee opvanglocaties Nederlandskundig. Dit cijfer ligt ver beneden de minimumnorm van één Nederlandskundige kinderbegeleid(st)er per opvanglocatie.
Verder stellen we wel vast dat zes opvanglocaties momenteel ondersteund worden door het Huis van het Nederlands, negen opvanglocaties door Knisper (pedagogische- en taalondersteuning) en één enkele opvanglocatie door Voorzet
(pedagogisch ondersteuningsaanbod). Waar zes verantwoordelijken aangeven
dat er geen of nauwelijks tijd is voor bijscholing, volgen momenteel 19 verantwoordelijken, alsook zes kinderbegeleid(st)ers Nederlandse les bij een particuliere instelling. Wat de gezinsopvang betreft, krijgen twee onthaalouders
momenteel ondersteuning van Knisper en één enkele onthaalouder wordt ondersteund door Voorzet. Vier begeleid(st)ers gezinsopvang geven eveneens aan
dat er nu geen tijd is voor eventuele bijscholing en/of ondersteuning.
Zoals eerder vermeld is het nog te vroeg om de volledige impact van het nieuwe
decreet te evalueren. Later onderzoek zal moeten uitwijzen of aan de taal- en
andere vereisten effectief wordt voldaan en hoe die nieuwe taalvereisten het
aantal kindplaatsen beïnvloeden. Op basis van deze peiling vermoeden we dat
nog heel wat verantwoordelijken en kinderbegeleid(st)ers, ondanks pedagogische en taalondersteuning, moeilijk aansluiting vinden bij de Nederlandse
taal.

45 Er is geen wettelijke overgangstermijn meer voor verantwoordelijken, maar zij die een attest van toezicht
hadden voor de nieuwe regelgeving en op vandaag nog niet voldoen, werden aangemaand en hebben tijd
gekregen tot uiterlijk 31 maart 2017 om aan de taalvoorwaarden te voldoen. Hierbij wordt een onderscheid
gemaakt tussen de gestelde taalvereisten en de taal van de werking. Vanuit het perspectief van de regelgeving
is een Franstalig aanbod perfect mogelijk indien aan de taalkennisvereisten wordt voldaan.
46 Artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009 houdende de regeling van het
attest van toezicht bepaalt: “Alle verantwoordelijken van de opvangvoorzieningen hebben kennis van het
Nederlands. Die kennis blijkt uit het kwalificatiebewijs of kan worden bewezen via een taalexamen of taaltest
vastgelegd door de minister.”
47 Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de non-responsgroep sterk verschilt van de responsgroep.
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Figuur 37
Omgangstaal in de voorheen zelfstandige kinderopvang (n = 103)

De helft van de opvanglocaties heeft louter de Franse taal als omgangstaal.
Dit is beduidend minder dan in 2010 (72,55%) en wijst wellicht op de effecten
van het nieuwe decreet en/of de taalvoorwaarden gesteld in het Besluit van de
Vlaamse Regering van 200946. We mogen er van uitgaan dat de nieuwe regelgeving ook invloed heeft op de sociale wenselijkheid van de antwoorden: het is
vandaag veel minder evident om in een telefonische enquête te verklaren dat
de omgangstaal eentalig Frans is in vergelijking met vijf jaar geleden. Toch is
het verschil dermate groot dat het wellicht de sociale wenselijkheid overtreft:
waar 81 opvanglocaties louter Franstalig waren in 2010 (1.884 opvangplaatsen), noteren we in 2015 exact 52 louter Franstalige opvanglocaties, hetzij 918
opvangplaatsen op een totaal van 2.439. De significante daling van het aantal
louter Franstalige voorzieningen mag echter niet begrepen worden als een toename van het aantal louter Nederlandstalige voorzieningen.
Uit de antwoorden van de responsgroep blijkt immers dat slechts in drie opvanglocaties (met een totale standaardcapaciteit van 36 plaatsen) uitsluitend
Nederlands wordt gepraat. In 44 opvanglocaties is er meertalige opvang, waaronder 32 opvanglocaties (31,07%, hetzij 732 opvangplaatsen) zowel Nederlandsals Franstalig en zes opvanglocaties (5,83%, hetzij 178 opvangplaatsen) zijn
drietalig: Nederlands, Frans en Engels.
Dat betekent een significant positieve evolutie tegenover 2010: in 42 opvanglocaties (40,78%), hetzij 962 opvangplaatsen wordt het Nederlands gebruikt en
een toenemend aantal kinderen kan er genieten van een meertalige omgeving.
Daarnaast kunnen we aannemen dat de responsgroep representatief is voor
alle door Kind en Gezin vergunde opvanglocaties op trap 0 en trap 1. Dat betekent dat we de percentages in bovenstaande tabel kunnen veralgemenen naar
alle vergunde opvanglocaties op trap 0 en trap 147.
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Tabel 5
Veralgemening van de resultaten naar alle voorheen zelfstandige opvanglocaties
		

Extrapolatie
capaciteit

Opvanglocaties

Capaciteit

% capaciteit48

louter ENG
louter FR
louter NL
NL – FR
NL – ENG
NL – FR – ENG
FR – ENG49

4
52
3
32
1
6
5

96
918
36
732
16
178
463

3,94%
37,64%
1,48%
30,01%
0,66%
7,30%
18,99%

113
1.080

Totaal respons
Missing respons

103
18

2.439
432

100%

2.871

Totaal

121

2.871

1.133
545

Als we het aandeel anderstalige plaatsen vergund door Kind en Gezin niet meerekenen, en dus enkel kijken naar het (de facto) Nederlandstalige aanbod, rekening houdend met de Brusselnorm, zowel op basis van de taalkennis van de
leidinggevende (extrapolatie resultaten responsgroep) alsook op basis van de
omgangstaal in het kinderdagverblijf (extrapolatie resultaten responsgroep), noteren we andere dekkingsgraden in de verschillende gemeenten van het BHG50 .

48 Het betreft hier de valid percentages op basis van de standaardcapaciteit, dus zonder de missing values.
49 Deze 5 opvanglocaties staan samen in voor bijna een vijfde van de totale opvangcapaciteit. Echter, uit de
telefonische enquête bleek dat twee opvanglocaties (411 opvangplaatsen) nog behoren tot de overgebleven
crèches van de Europese Gemeenschap.
50 Het aandeel Nederlandstalige plaatsen op 30% (Brusselnorm) van het aantal kinderen jonger dan drie jaar
werd als volgt berekend: uit de gegevens van de responsgroep werd het aandeel Nederlandstalige plaatsen
op basis van taal verantwoordelijke en omgangstaal kinderdagverblijf berekend. Dit is respectievelijk 79,48%
en 47,19%. Het exact aantal Nederlandstalige en anderstalige plaatsen werd geordend per gemeente. Bij de
missing values per gemeente werd telkens 79,48% (taal verantwoordelijke) en 47,19% (omgangstaal kinderdagverblijf) bijgeteld. Vervolgens werd de verhouding van dit aantal Nederlandstalige plaatsen ten opzichte
van het aantal kinderen jonger dan drie jaar berekend. Voor een overzicht van de totale Nederlandstalige
opvangcapaciteit (extrapolatie resultaten responsgroep) verwijzen we naar de bijlage.
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Figuur 38
Dekkingsgraad de facto Nederlandstalige opvang IKT + niet IKT - Brusselnorm

Teller: aantal (zowel met als zonder IKT) Nederlandstalige door Kind en Gezin vergunde
opvangplaatsen per gemeente, op basis van omgangstaal kdv en op basis van taal leidinggevende. Bron: extrapolatie van de resultaten van de telefonische enquête.
Noemer: aantal kinderen jonger dan drie jaar per gemeente, rekening houdend met de
Brusselnorm. Bron: ADSEI (2015a).
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Rekening houdend met de Barcelonanorm zouden er 5.330 Nederlandstalige
plaatsen moeten zijn voor 16.150 baby’s en peuters (Brusselnorm). Op basis
van de gerapporteerde omgangstaal in het kinderdagverblijf zijn er momenteel
5.365 effectief Nederlandstalige plaatsen, wat net boven de 33% ligt. Hierin zijn
wel de plaatsen zonder inkomensgerelateerde ouderbijdragen meegeteld.
Indien we rekening houden met de gerapporteerde taal van de leidinggevende
in het kinderdagverblijf, (extrapolatie resultaten responsgroep) zijn er 6.292 Nederlandstalige opvangplaatsen vergund door Kind en Gezin voor een totaal van
16.150 baby’s en peuters (Brusselnorm). Dit komt overeen met een totale dekkingsgraad van 39%, wat betekent dat de Barcelonanorm wordt behaald (opnieuw, zonder rekening te houden met de betaalbaarheid van deze plaatsen).
Samenvattend noteren we dat het louter Franstalige aanbod (1.080 opvangplaatsen) bijna is gehalveerd ten opzichte van de vorige cartografiestudie (1.884 opvangplaatsen). Het aantal Nederlandstalige opvangplaatsen is bij de voorheen
zelfstandige opvang amper gestegen van 916 naar 962 opvangplaatsen en meer
dan de helft van de opvang is meertalig. Verdere opvolging is noodzakelijk om
de impact van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009 en de
ingang van het nieuwe decreet met bijhorende taalvoorwaarden te monitoren.
Er blijft nog een weg te gaan om de sector aan te passen aan de veranderende
regelgeving. Desalniettemin stellen we een evolutie vast in de bewustwording
van de leidinggevenden, dat men moet voldoen aan de taalkennisvereisten.

Kiezen voor Kind en Gezin of voor ONE?
Tijdens de telefonische enquête werd de keuze voor Kind en Gezin dan wel
ONE bevraagd, rekening houdend met het nieuwe decreet. De grote meerderheid wil bij Kind en Gezin blijven. De regelgeving met betrekking tot de kindbegeleiderratio is daar een belangrijke oorzaak van. Waar 1,54% nog twijfelt (ik
weet het niet), zijn negen opvanglocaties reeds overgestapt naar ONE en in één
opvanglocatie is de overgang naar ONE nog volop bezig. Daarnaast worden drie
opvanglocaties door zowel ONE als Kind en Gezin vergund en zij wensen dat dit
zo blijft.
Tabel 6
Gewenste toekomst voor de voorheen zelfstandige opvanglocaties (n = 130)
Bij K&G blijven
Naar ONE
Ik weet het niet
Door beiden vergund blijven
Missing

73,85%
7,69%
1,54%
2,31%
14,61%
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We peilden eveneens naar de motivering van de verantwoordelijken om zich
(destijds) bij Kind en Gezin aan te sluiten. Volgende redenen kwamen aan bod.
Tabel 7
Redenen voor aansluiting bij Kind en Gezin (n = 121)
Kindbegeleiderratio: meer kinderen toegelaten
Overname/bijkomende opvanglocatie
Nederlandstalig(e opvang aanbieden)
regelgeving is gunstiger
goede samenwerking met Kind en Gezin
toelatingsprocedure is eenvoudiger
info bij Kind en Gezin ingewonnen
problemen bij ONE
pedagogisch project Kind en Gezin
Geen opleidingsvereisten
Ik weet het niet
ten tijde van NWK51 geen andere keuze
Missing

18,18%
15,70%
12,40%
9,09%
4,13%
3,31%
3,31%
3,31%
2,48%
2,48%
2,48%
0,83%
18,18%

De voornaamste motivering om zich (destijds) aan te sluiten bij Kind en Gezin
is, net zoals in 2010, de kindbegeleiderratio. Dat is ook zo bij de louter anderstalige en beperkt Nederlandstalige verantwoordelijken aangesloten bij Kind en
Gezin:
Tabel 8
Redenen voor aansluiting bij K&G bij anderstalige en beperkt Nederlandstalige verantwoordelijken (n = 54)
2010
2015
Kindbegeleiderratio: meer kinderen toegelaten
Overname/bijkomende opvanglocatie
Nederlandstalig(e opvang aanbieden)
Regelgeving is gunstiger
goede samenwerking met Kind en Gezin
Info bij Kind en Gezin ingewonnen
Problemen bij ONE
Geen opleidingsvereisten
Toelatingsprocedure is eenvoudiger
Pedagogisch project Kind en Gezin
Geen specifieke reden

20%
15%
0%
15%
16%
/
/
0%
25%
/
/

27,78%
20,38%
11,11%
11,11%
7,41%
7,41%
5,56%
3,70%
1,85%
1,85%
1,85%

Bij de door Kind en Gezin vergunde opvanglocaties mogen 8 kinderen opgevangen worden als een kinderbegeleid(st)er alleen in de kinderopvanglocatie
aanwezig is (Besluit van de Vlaamse Regering, vergunningsbesluit 22 november
2013, art. 42).
51 NWK = Nationaal Werk voor Kinderwelzijn
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Ter vergelijking, bij ONE gaat de regelgeving met ingang van 1 april 2014 als
volgt: “In kinderhuizen bedraagt het begeleidingspersoneel van kinderen minstens twee
personeelsleden, met inbegrip van de directeur. Op grond van de uurregeling, wordt de
begeleiding van kinderen georganiseerd waarbij minimum 1 begeleidingspersoon voor 7
simultaan aanwezige kinderen met inbegrip van de directeur” (Arrêté du Gouvernement de la Communauté française, 12 november 2014, art. 38).
Het zou beter zijn als de Vlaamse en de Franstalige Gemeenschap hun Brusselse normen op elkaar zouden afstemmen.
Wat de andere redenen voor aansluiting betreft, speelt de goede samenwerking
met Kind en Gezin een rol. De Nederlandse taal is slechts voor 11,11% van de
opvanglocaties een argument. Meer nog, het lijkt erop dat het overgrote deel
van de voorheen zelfstandige kinderopvang niet langer de facto Franstalig is
maar een combinatie van meerdere talen gebruikt, zoals onder meer de Nederlandse en – in mindere mate – de Engelse taal: een trend die aansluiting vindt
bij de meertalige context van het BHG. Om die reden vermoeden we dat de
dalende trend van louter Franstalige opvang zich zal doorzetten. Dat zou kunnen betekenen dat er een context geschapen wordt waarin functionele meertaligheid vorm kan krijgen. Met de nodige pedagogische ondersteuning zou dat
een goede omgeving kunnen zijn om zowel een meervoudige identiteit als de
taalontwikkeling te laten bloeien (Sierens & Van Avermaet, 2015). Of dat ook
het geval is, weten we niet. Meer onderzoek naar deze meertalige realiteit in de
kinderopvang is nodig.

De betaalbaarheid van de opvang op trap 0 en trap 1
In 2015 werkten amper vijf van de voorheen zelfstandige kinderdagverblijven
(513 opvangplaatsen) inkomensgerelateerd. De redenen om niet in te stappen
in het systeem, zijn de volgende.
Tabel 9
Waarom werkt u niet inkomensgerelateerd? (n = 121)
privé crèche
privé crèche die samenwerkt met bedrijven
geen subsidies (nodig)
vaste prijs is makkelijk, IKG is ingewikkeld
ik weet niet hoe het moet
gestart met vaste prijs, eigen keuze
vaste prijs is goede manier van werken
niet over nagedacht
verantwoordelijke voldoet niet aan de voorwaarden
Kind en Gezin “er wordt geen IKG/IKT meer opgestart”
IKT bedrag lager dan vaste prijs
missing

51,24%
9,09%
4,13%
3,31%
2,48%
1,65%
1,65%
1,65%
1,65%
0,83%
0,83%
16,53%
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Tabel 10
Welke kosten worden aangerekend? (n = 121)
waarborg
voorschot
geen kosten
inschrijvingskosten

71,90%
4,13%
5,79%
0,00%

Hoewel een onthaalouder het verwoordde als “Ik werk met kinderen, niet met
huizen”, stellen we vast dat 71,90% van de voorheen zelfstandige opvanglocaties een waarborg vragen en 4,13% gebruik maken van voorschotten, die verrekend worden in de facturatie. De voorschotten variëren sterk van € 112 tot €
300. In één opvanglocatie kunnen de ouders zelf het voorschotbedrag bepalen
en twee onthaalouders rekenen geen waarborg en/of voorschot aan52 . Inschrijvingskosten worden in geen enkele opvanglocatie aangerekend. Wat de waarborg betreft, bedraagt het gemiddelde € 545,84.
Tabel 11
Kostprijs per maand in Euro (n = 98)
gemiddelde
minimum
maximum

557,68
300,00
1170,00

De gemiddelde kostprijs voor een voltijdse kinderopvangplaats in het BHG,
bij de voorheen zelfstandige kinderdagopvanglocaties bedraagt € 557,6853 per
maand (gemiddelde prijs per voltijdse dag: € 27,88). Het betreft hier een forfaitair bedrag voor alle ouders die beroep doen op een voltijdse plaats bij dergelijke kinderopvanglocaties.
Ter vergelijking, in 2010 bedroeg de gemiddelde dagprijs in een zelfstandig kinderdagverblijf € 26,55. Dit bedrag komt bovendien overeen met een jaarlijks
gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen vanaf € 100.490,08 (Kind en Gezin,
2015d). De kinderopvang zonder IKT is dus voor een gemiddelde Brusselaar
moeilijk betaalbaar.
Overigens zijn er ook grote verschillen in de ouderbijdragen naargelang de kinderopvang door Kind en Gezin, dan wel door ONE is vergund. ONE hanteert een
bredere waaier (lagere minimumtarieven en hogere maximumtarieven).

52 Het betreft hier de opvanglocaties die niet volgens IKT werken en toch geen kosten aanrekenen.
53 In de berekeningen van de gemiddelde kostprijs alsook de maximumprijs werden outliers niet meegeteld (n = 1) om de representativiteit te garanderen.
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Figuur 39
Kostprijs kinderopvang per maand in Euro (n = 99)

Daarnaast bevestigt de telefonische enquête eveneens een vermoeden dat reeds in
de cartografiestudie van 2010 geuit werd. Het beleid om in de voorheen zelfstandige kinderopvang systematisch ouderbijdragen volgens inkomenstarief te introduceren, slaat in Brussel niet aan. Dat komt wellicht door de combinatie van het
grote tekort aan opvangplaatsen met inkomenstarief en de relatief hoge prijzen
die in de voorheen zelfstandige sector gangbaar zijn.
Ervaringen in andere landen leren dat die hoge prijzen ertoe leiden dat consortia
een groter deel van de markt opkopen door kleine zelfstandigen over te kopen
en dat deze consortia daardoor ook een grotere impact op het beleid krijgen. In
het BHG stellen we eveneens het bestaan van consortia vast, waarbij Babilou Belgium momenteel als grootste speler op de Brusselse “kinderopvangmarkt” kan beschouwd worden (voor meer info, http://www.babilou.be/nl/), met ouderbijdragen
variërend van € 600 tot € 900 (afhankelijk van de locatie worden verschillende
tarieven gebruikt).
Dit betekent dat in Brussel een heel andere dynamiek ontstaat dan in Vlaanderen.
Het tekort is er groter dan in vele Vlaamse regio’s waardoor niet IKT-voorzieningen
hogere prijzen kunnen bekomen van ouders die toch geen keuze hebben. Omdat
er veel minder voorzieningen zijn met IKT, is er ook minder druk van deze IKTvoorzieningen op de ouderbijdragen. Voorzieningen op trap 0 en 1 voelen immers
minder druk om een sociaal beleid te voeren, aangezien de “concurrentie” van IKTvoorzieningen zwakker is en het tekort zo groot is. Zij zijn dan ook minder geneigd
om over te stappen naar trap 2. Die negatieve dynamiek wordt nog versterkt als
bij de voorafname voor Brussel (de toewijzing van de uitbreidingen) een belangrijk
percentage van de bijkomende plaatsen op trap 0 en 1 wordt voorzien.
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3.5. Toegankelijkheid op trap 2 en 3

Tabel 12
Standaardcapaciteit IKT, Dekkingscoëfficiënt met IKT en inkomenscoëfficiënt
per gemeente (2005 – 2015)54

54 De gegevens van 2005 en 2010 werden overgenomen uit de vorige cartografiestudie (Vandenbroeck & Geens,
2011).De gegevens over gesubsidieerde opvangcapaciteit 2015 zijn afkomstig van Kind en Gezin. Het aantal
kinderen jonger dan drie jaar is de situatie op 1/1/2015 (ADSEI, 2015). De cijfergegevens voor de inkomenscoëfficiënt refereren naar de situatie in 2012 (BISA, 2015). Voor de dekkingscoëfficiënt en de inkomenscoëfficiënt
wordt het gemiddelde over het hele BHG gelijk gesteld aan 100. Een coëfficiënt van 80 betekent dan bijvoorbeeld dat het gemiddelde in die gemeente 80% bedraagt van het gemiddelde gemiddelde in het hele gewest.

Figuur 40
Verband tussen inkomenscoëfficiënt en dekkingscoëfficiënt met IKT
2010

In 2015 is nog steeds een significant verband tussen de hoogte van het inkomen
en het aantal gesubsidieerde plaatsen met inkomenstarief in een Brusselse55
gemeente . Hoe hoger het gemiddelde inkomen in een gemeente, hoe hoger het
aantal gesubsidieerde opvangplaatsen, hetgeen betekent dat de Vlaamse subsidies proportioneel en tendentieel meer ten goede komen aan de gemeenten
met de meer begoede Brusselse bevolkingsgroepen. In vergelijking met 2010
stellen we vast dat het verschil in hoogste en laagste dekkingscoëfficiënt met
IKT licht is afgenomen van 212 tot 192 en het verschil in hoogste en laagste
inkomenscoëfficiënt in beide gevallen 79 bedraagt. Hoewel we daarnaast een
gemiddelde stijging van het aantal gesubsidieerde opvangplaatsen met IKT noteren, wat gepaard gaat met een gemiddelde daling van de inkomenscoëfficiënt,
zijn deze verschillen niet statistisch significant56.
De tabel toont ook dat het absoluut aantal opvangplaatsen met IKT tussen 2010
en 2015 gestegen is in de gemeenten Sint-Agatha-Berchem, Koekelberg en Etterbeek. Ook in Ukkel, Anderlecht en Schaarbeek steeg de gesubsidieerde dekkings55 De Pearson’s bivariate correlatie is 0,515 met sig = 0,024 < 0,05.
56 Independent samples t-test voor inkomensongelijkheid met sig = 0,612 > 0,05; voor gesubsidieerde
dekkingscoëfficiënt met sig = 0,959 > 0,05 en opvangcapaciteit met sig = 0,442 > 0,05.
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2015

coëfficiënt met IKT, weliswaar in mindere mate. Dalingen van deze dekkingscoëfficiënt doen zich voor in de gemeenten Ganshoren, Sint-Pieters-Woluwe en
Sint-Lambrechts-Woluwe, en – in mindere mate – in Jette, Oudergem, Elsene
en Brussel. In de gemeenten Evere, Sint-Jans-Molenbeek, Watermaal-Bosvoorde,
Vorst en Sint-Joost-ten-Node is de situatie gelijk gebleven.
Daarnaast stellen we vast dat de toename van het aantal IKT opvangplaatsen
niet in elke gemeente evenredig is aan de veranderingen in de Brusselse bevolking, waardoor slechts drie gemeenten vooruitgaan: Sint-Agatha-Berchem,
Etterbeek en Koekelberg. Opmerkelijk is dat Sint-Agatha-Berchem en Etterbeek
stijgen qua gesubsidieerde dekkingscoëfficiënt, terwijl dit eerder gemiddelde
gemeenten zijn wat inkomenscoëfficiënt betreft. Bovendien combineren arme
gemeenten, waaronder Sint-Joost-ten-Node, Sint-Gillis en Vorst, nog steeds lage
gemiddelde gezinsinkomens met een laag aantal opvangplaatsen met IKT.
Kortom, er is een zeer lichte verbetering van de structurele ongelijkheid over
de 19 Brusselse gemeenten te bekennen, maar die is ruim onvoldoende om van
een substantiële verbetering te spreken en op enkele plaatsen is de ongelijkheid
toegenomen.
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Toegankelijke opvang?
In juni 2015 ontvingen alle verantwoordelijken van de Brusselse kinderopvanglocaties met inkomenstarief, vergund door Kind en Gezin, een online vragenlijst.
Enerzijds werden hierbij dezelfde vragen gesteld als in 2010 om de vergelijking
mogelijk te maken. Anderzijds voegden we enkele nieuwe vragen toe, waarbij
we onder andere peilden naar de perceptie van de verantwoordelijken over de
nieuwe beleidsmaatregelen: het opvangplan, ouderbijdragen en respijtdagen,
de omschrijving van de voorrangsregels in het nieuwe decreet, etc. Aanvullend
stelden we een aantal evaluerende vragen over de impact van het gevoerde
beleid de afgelopen vijf jaar. De enquête werd telefonisch opgevolgd tot een
respons van minimaal 85% werd bereikt.
Daarna werden enkele resultaten uit deze survey voorgelegd aan een focusgroep. In samenspraak met de stuurgroep werden de leden van de Adviesraad
Gezin van de VGC hierop uitgenodigd. De focusgroep duurde ongeveer twee uur
en er waren zeven participanten aanwezig. Het doel van deze focusgroep was
om een afdoend zicht te krijgen op de huidige situatie en de resultaten te kaderen binnen de Brusselse context. De participanten zochten mee naar verklaringen voor enkele resultaten.
Tabel 13
Bereik van de enquête naar de kinderopvang met IKT
Aantal opvanglocaties met IKT op 16.03.2015

104

100%

93
Aantal ingevulde enquêtes
2
Aantal niet-ingevulde enquêtes wegens tijdsgebrek/werkdruk
Aantal niet-ingevulde enquêtes, opvanglocatie pas recent opgestart 1

89,42%
1,92%
0,96%

8
11

7,69%
10,58%

Aantal niet-ingevulde enquêtes, reden onbekend
Non-respons

Deze respons laat ons toe om geldige uitspraken te doen over de door Kind en
Gezin vergunde opvanglocaties met inkomenstarief in het BHG.
Openingsdagen en -uren
Alle bevraagde opvanglocaties zijn open van maandag tot en met vrijdag tussen
7u30 en 18u00, één enkele opvanglocatie in Schaarbeek biedt tevens dagopvang aan op zaterdag. In functie van de toegankelijkheid, biedt 61,30% van de
bevraagde opvanglocaties vroege opvang aan (voor 7u30) en 36,60% biedt late
opvang (na 18u00) aan.
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Bezettingsgraad
Figuur 41
Gerapporteerde bezettingsgraad 2014 (n = 93)57

Omwille van het gewijzigde beleid en het nieuwe decreet kon Kind en Gezin
geen transparante cijfers voor de bezettingsgraad van 2014 aanleveren. In de
online enquête vroegen wij daarom aan de verantwoordelijken om zelf een
schatting te geven voor 2014. We dienen er hier dus rekening mee te houden
dat het over schattingen gaat en dat veel afhankelijk is van de berekeningswijze
die door de verantwoordelijken werd toegepast.
Voor het werkingsjaar 2014 rapporteerde bijna drie kwart van de verantwoordelijken (72%) een bezettingsgraad van 80% of meer. Concreet schatte ongeveer de
helft van de verantwoordelijken dat de bezettingsgraad in 2014 tussen de 80 en
de 89% lag en een vierde van de verantwoordelijken duidde tussen de 70 en de
79% aan. Nog een vierde van de verantwoordelijken rapporteerde een geschatte
bezettingsgraad gelijk aan of hoger dan 90%.
Figuur 42
Gerapporteerde bezettingsgraad 2014 per net (n = 92)

57 Tot de 92 respondenten groepsopvang behoorden 14 gemeentelijke opvanginitiatieven, 30 opvanginitiatieven van het gemeenschapsonderwijs (GO!) en 48 vrije opvanginitiatieven.
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We stellen vast dat:
- 79% van de gemeentelijke kinderdagverblijven minimaal een bezetting van
80% rapporteert.
- 47% van de kinderdagverblijven van het gemeenschapsonderwijs minimaal een bezetting van 80% rapporteert.
- 85% van de vrije kinderdagverblijven minimaal een bezetting van 80% rapporteert.
Hoewel we rekening dienen te houden met het feit dat het over geschatte percentages en zelfrapportering gaat, noteren we bij alle netten een duidelijke stijging van de bezettingsgraad in de bevraagde Brusselse kinderopvanglocaties tegenover 2010. Tijdens de focusgroep geeft men hiervoor volgende verklaringen:
“Vroeger moesten de Brusselse kinderdagverblijven niet even hoog bezet zijn als in
Vlaanderen en dat is toch al wat bijgeschaafd, iedereen heeft een extra steentje bijgedragen […] we hebben een maatschappelijke functie en we pakken dat ernstig aan.”
Ook de samenwerking in de regiogroepen wordt als meerwaarde aangehaald:
“De regiogroepen hebben verbondenheid gecreëerd […] voorheen werkte elk
kinderdagverblijf op zich en nu is er een samenwerking”.
Een verantwoordelijke haalt tevens aan dat bij de vraag naar middelen voor
verbouwing en/of uitbreiding van het kinderdagverblijf, de VGC eveneens een
minimale bezettingsgraad van 85% vooropstelt.

3.6. Het lokaal loket kinderopvang
In het BHG werd de organisatie van het online centraal registratiesysteem uitgebouwd door het lokaal bestuur (VGC) en operationeel gemaakt door de vzw
Samenwerken aan Kinderopvang in Brussel. Zoals uit de resultaten van de enquête blijkt, werkte 92,50% van de bevraagde opvanglocaties (n = 86 respondenten) reeds samen met deze vzw. Concreet hebben in het BHG 22 opvanginitiatieven geproefdraaid en tot op heden werken 98 initiatieven groepsopvang
en één gezinsopvang, bestaande uit 17 onthaalouders, samen met het lokaal
loket. Van de 98 meewerkende opvanginitiatieven werken er 97 inkomensgerelateerd en één niet-inkomensgerelateerd. Dit is een voor Vlaanderen unieke
samenwerking, waarbij zoveel opvanglocaties, over de zuilen heen, een sociaal
toegankelijkheidsbeleid voeren en dit kan als voorbeeld voor heel wat Vlaamse
steden en gemeenten dienen.
Sinds de officiële lancering van het lokaal loket kinderopvang in Brussel (1 februari 2015) is men dus niet langer gebaat bij een vroege inschrijving op een
wachtlijst, zoals dat in de vorige cartografiestudies het geval was. Alle aanvragen voor een opvangplaats in de Brusselse Nederlandstalige kinderopvang
gebeuren nu via het online centraal registratiesysteem en worden behandeld
vanaf zeven maanden voor de gewenste startdatum. Aanvragers of (toekomstige) ouders stellen online een opvangvraag aan maximaal vijf verschillende kin-
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deropvanglocaties naar keuze en krijgen tijdens de eerste week van de maand
een positief (voorstel) of negatief antwoord. Wanneer de aanvragers effectief
een opvangvoorstel krijgen van één van de geselecteerde opvanglocaties, kiezen
zij zelf of zij hier al dan niet op ingaan. Wanneer ouders minder dan vijf maanden voor de gewenste startdatum nog steeds geen voorstel ontvingen, wordt de
opvangvraag zichtbaar voor alle meewerkende opvanglocaties in het BHG. Alle
opvanglocaties kunnen dan een voorstel doen voor deze opvangvraag.
In de praktijk kan iedere opvanglocatie, maandelijks en op basis van de eigen
opvangcapaciteit, bezetting, opnamebeleid en de eigen opvangplanning, opvangvoorstellen doen aan geregistreerde aanvragers. De kinderopvanglocaties
kunnen bovendien zien aan welke (wettelijke en andere gedragen objectieve)
voorrangsregels de opvangvragen voldoen, zodat zij op maat kunnen werken en
voorrang kunnen geven aan opvangvragen die vallen onder de wettelijke voorrangsregels (20%-, 30%- en/of 55%-voorrangsregel58).
Sinds de officiële start van het lokaal loket werd aan 1.786 opvangvragen, met
een gewenste startdatum tussen 1 september 2015 en 30 september 2016, een
opvangplaats toegekend. Van deze opvangvragen beantwoordt 39,19% aan de
20%-voorrangscriteria, 35,61% aan de 30%-voorrangscriteria en 59,07% aan de
55%-voorrangsregel. Bij 15,62% van de aanvragen ging het om een eenoudergezin en in 33,48% betrof het aanvragers met een laag gezamenlijk beschikbaar
maandinkomen (<1.800 euro gezamenlijk netto maandinkomen). Naargelang
de werksituatie van de aanvragers, ging het bij 59,80% van de opvangvragen
om aanvragers waar beide ouders werken. In 14,73% van de opvangvragen was
tenminste één van de aanvragers werkzoekend en bij ruim een tiende (11,42%)
van de opvangvragen volgde tenminste één van de aanvragers een opleiding.
Enige voorzichtigheid bij de interpretatie van deze cijfers is geboden, omdat er
mogelijk fouten bij de aanvraag gebeuren, door onbekendheid met de taal, door
foute interpretaties, door de gebruikte terminologie of doordat de situatie van
de aanvrager wijzigt.
In dezelfde periode waren er echter ook 1.178 aanvragen met gewenste startdatum tussen 1 september 2015 en 30 september 201659 waar géén passend
58 Sinds 1 april 2014 moet elke organisator die een subsidie voor inkomenstarief (trap 2) of een plussubsidie
(trap 3) ontvangt, in het opnamebeleid voorrang geven aan bepaalde gezinnen. De organisator dient ervoor te
zorgen dat er minstens 20% (trap 2) en 30% (trap 3) kinderen aanwezig zijn, die voldoen aan meerdere kenmerken. Deze kenmerken hebben onder meer betrekking op de werksituatie, met minstens het kenmerk dat
kinderopvang noodzakelijk is om toegang te hebben op de arbeidsmarkt of om een beroepsgerichte opleiding
te kunnen volgen en verder kenmerken met betrekking tot de financiële situatie en/of de gezinssamenstelling, zoals bijvoorbeeld eenoudergezinnen, gezinnen met een laag inkomen, pleegkinderen, broer of zus en/of
kwetsbare gezinnen. De 55%-voorrangsregel verwijst naar de wettelijke voorrangsregel voor het BHG, waarbij
minstens één ouder het Nederlands voldoende machtig is en dit ten belope van maximaal 55% van de opvangcapaciteit. Men verstaat hieronder dat minstens de aanvrager en/of de eventuele partner van de aanvrager
het Nederlands voldoende machtig is en dit tevens kan bewijzen, indien gevraagd. De effectieve bewijzen zijn
(momenteel) niet verplicht aangeleverd te worden bij registratie. Een opvanglocatie kan bij inschrijving deze
bewijzen wel opvragen.
59 Bij opvangvragen waarvan de gewenste startdatum is verlopen, worden gezinnen gecontacteerd door de
vzw Samenwerken aan Kinderopvang in Brussel. Indien er niet langer een vraag naar opvang is, wordt de aanvraag geannuleerd. Wanneer het gezin wel nog opvang zoekt, wordt de gewenste startdatum gewijzigd naar
een toekomstige datum. Dit is noodzakelijk om de lijst met opvangvragen up-to-date te houden.
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opvangvoorstel voor kon geboden worden. Een grote groep (toekomstige) ouders
vindt dus geen plaats in de Brusselse Nederlandstalige kinderopvang, terwijl ze
die wel zoekt. De belangrijkste verklaring hiervoor is het grote tekort aan Nederlandstalige opvangplaatsen met inkomenstarief. Er dient eveneens rekening
gehouden te worden met het vroegere tijdstip van toewijzen, namelijk vòòr de
komst van het lokaal loket kinderopvang (voor veel opvanglocaties was dat langer dan zeven maanden voor de startdatum), waardoor er gedurende een langere tijd geen beschikbare vrije plaatsen waren.
Opmerkelijk is dat ongeveer 22% van alle aanvragen60 sinds de officiële start
van het lokaal loket geregistreerd werden door een toeleider of een leidinggevende van een meewerkende opvanglocatie. BON vzw61 is de belangrijkste intermediaire partner van of toeleider naar het lokaal loket kinderopvang in Brussel. Sinds de officiële start van het lokaal loket registreerden zij 179 aanvragen
met een gewenste startdatum tussen 1 september 2015 en 30 september 2016,
hetzij 6% van alle aanvragen en 27,5% van de registraties door een toeleider. In
werkelijkheid ligt dit percentage wellicht nog hoger. Het kan immers ook zijn
dat zowel het opvanginitiatief als de toeleider hulp bieden bij de registratie van
de opvangvraag via de logingegevens van de ouder zelf en niet via hun eigen
gebruikersaccount, waardoor deze niet meegeteld worden in voorgaande statistieken62.

60 Het betreft 650 van de 2.964 aanvragen (zowel gehonoreerd als niet gehonoreerd). We dienen hier rekening
te houden met een kleine foutenmarge aangezien sommige kinderopvanglocaties de kinderen zelf hebben
ingevoerd in functie van het planningssysteem of de facturatie die ze hanteren. Het zijn dus niet allemaal
nieuwe aanvragen. Het precieze aantal kunnen we niet uitfilteren.
61 BON staat voor Brussels Onthaalbureau voor Inburgering en maakt sinds 2015 deel uit van het Agentschap
Integratie en Inburgering.
62 Concreet zijn er drie mogelijkheden: ofwel registreert de aanvrager (meestal de ouder) de opvangvraag, ofwel helpt het opvanginitiatief bij de registratie van de opvangvraag (via de logingegevens van de ouder), ofwel
wordt de opvangvraag geregistreerd door een toeleider of opvanginitiatief via de eigen gebruikersaccount.
63 Na elke gemeente vermelden we tussen haakjes het % van alle openstaande aanvragen die afkomstig zijn
van inwoners van die gemeente..
64 % van de aanvragen dat beantwoordt aan de omschrijving van de kansengroepen waarvan men 20% moet
opnemen om te beantwoorden aan de subsidiëringscriteria op trap 2.
65 % van de aanvragen dat beantwoordt aan de criteria van het Lokaal Loket voor de omschrijving van de
kansengroepen waarvan men 30% moet opnemen volgens de subsidiëringscriteria op trap 3.
66 % van de aanvragen waarvan minstens één van de ouders Nederlandstalig is.
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Tabel 14
Openstaande aanvragen op 11/02/2016 (startdatum tussen 1/9/2015 en
30/9/2016). Procentuele indeling naar voorrangsregels.

Een belangrijk deel van de openstaande aanvragen komt uit Schaarbeek (14,27%),
Anderlecht (13,68%), Brussel (1000) (8,82%) en Sint-Jans-Molenbeek (8,82%), gemeenten met een groot aantal kinderen jonger dan drie jaar. Er komen veel
minder openstaande aanvragen uit de gemeenten Haren (0,20%), Neder-overHeembeek (0,89%), Koekelberg (0,89%) en Watermaal-Bosvoorde (0,99%).
Hieronder geven we een overzicht van het aandeel openstaande (en dus onopgeloste) aanvragen per meewerkende kinderopvanglocatie per gemeente67.
Figuur 43
Aandeel openstaande aanvragen per kinderopvanglocatie (op 11/2/2016)

In 1000 Brussel zijn er bijna 100 openstaande aanvragen per opvanglocatie. Ook
in Anderlecht en Schaarbeek, gemeenten met een hoog aantal kinderen jonger
dan drie jaar, zijn er enorm veel aanvragen per locatie. Opvallend is ook de grote
vraag naar toegankelijke Nederlandstalige opvangplaatsen in de gemeenten Etterbeek en Elsene. Ook in Sint-Gillis, Vorst en – in mindere mate – in Sint-Joostten-Node, waar het gesubsidieerde aanbod laag is, zijn er veel openstaande
vragen per locatie. De gemeenten Haren en Watermaal-Bosvoorde, gemeenten
met minder jonge kinderen en Sint-Agatha-Berchem, waar het gesubsidieerde
aanbod hoog is, noteren minder openstaande aanvragen per opvanginitiatief.
Kortom, bovenstaande figuur toont aan dat het gemiddeld aantal opvangvragen
per opvanglocatie beduidend groter is in gemeenten met meer jonge kinderen
en in gemeenten met een lagere dekkingsgraad.
67 We dienen hier rekening te houden met het feit dat aanvragers een opvangvoorstel kunnen doen aan maximaal vijf verschillende opvanginitiatieven, waardoor sommige aanvragers mogelijks dubbel werden geteld.
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3.7. Toegankelijkheid op trap 2 en 3
Kostprijs van de opvang
In 20,40% van de gevallen wordt een voorschot gevraagd. Deze voorschotprijs
schommelt sterk tussen minimaal € 12 en maximaal € 250 maar wordt in elke
opvanglocatie verrekend in de facturatie. Inschrijvingskosten worden nog steeds
zelden gehanteerd. Slechts in drie opvanglocaties wordt een inschrijvingskost
van € 150 aangerekend (en in één opvanglocatie wordt deze inschrijvingskost
verrekend in de facturatie).
Twee op drie kinderopvangvoorzieningen op trap 2 of 3 vragen een waarborg
(tegenover 72% op trap 0 en 1). Het bedrag ligt er ook een stuk lager: € 118,03
(trap 2 en 3) versus € 545,84 (trap 0 en 1). Zowat een vijfde van de opvanglocaties rekent helemaal geen kosten aan.

Dringende opvangvragen
Slechts 15 van de 93 opvanglocaties (16,13%) houden systematisch plaatsen vrij
voor dringende opvangvragen. Onder een dringende opvangvraag verstaan we
de noodzaak aan kinderopvang omwille van o.a. de stopzetting van de huidige
opvanglocatie, pleegzorg/adoptie, inclusieve opvang, veiligheid van het kind in
gevaar en/of persoon die doorgaans instaat voor de opvang valt weg. Bij gemiddeld zes op 10 opvanglocaties raken deze plaatsen voor minstens de helft ingevuld. Bij een derde van de opvanglocaties raken de plaatsen volledig ingevuld.

Opvangplannen en respijtdagen
Elke kinderopvang wordt geacht met elk gezin een opvangplan te onderhandelen. Dat betekent dat vooraf vastgelegd wordt op welke dagen het kind zal
komen. Daarbij geldt: “opvang bestellen is opvang betalen”. Voor dagen die wel
in het opvangplan staan, maar waarop het kind niet aanwezig is, moet de ouder
dus toch betalen. Op die regel bestaan uitzonderingen: de respijtdagen.
Gerechtvaardigde afwezigheidsdagen of respijtdagen zijn gereserveerde kinderopvangdagen bovenop de sluitingsdagen van de opvanglocatie, waarop de
opvoedingsverantwoordelijke het kind niet naar de kinderopvang laat gaan en
waarvan de organisator er minstens een minimum aantal moet toestaan per
kalenderjaar, ongeacht de reden. Elke organisator beslist vrij hoeveel respijtdagen er toegekend worden, met een wettelijk minimum van 18 respijtdagen
voor een volledig kalenderjaar, voor voltijdse opvang. In de door Kind en Gezin
vergunde Brusselse opvanglocaties op trap 2 en trap 3 worden gemiddeld 21,58
respijtdagen per kalenderjaar toegepast. 62,40% past het wettelijk minimum
van 18 respijtdagen68 toe. Opmerkelijk is dat acht kinderdagopvanglocaties 220
dagen of meer toestaan. Elke organisator is ook vrij om zelf te bepalen wat
wel en wat niet tot en respijtdag behoort. Het overzicht hiervan staat in onderstaande tabel69.
68 Er zijn acht opvanglocaties die 220 of meer respijtdagen per kalenderjaar toepassen. Deze outliers werden
niet meegeteld in de berekening van het algemeen gemiddelde.
69 We maken hier wel de nuance dat we enkel het aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen hebben bevraagd en bijgevolg geen zicht hebben op de toepassing (en het aantal) niet-gerechtvaardigde afwezigheidsdagen in de Brusselse Nederlandstalige kinderdagverblijven op trap 2 en trap 3.
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Tabel 15
Welke redenen zitten vervat in het begrip respijtdag? (n = 93)
Snipperdag
Niet-verwittigde of laattijdig verwittigde gezinsvakantie
Kortdurende ziekte van het kind
Niet-verwittigde of laattijdig verwittigde afwezigheid
Langdurige ziekte van het kind
Tijdig verwittigde gezinsvakantie/verlof ouder(s)
Verminderde opvangduur dan oorspronkelijk gereserveerd
Gewijzigde werksituatie ouder(s)
Hospitalisatie van het kind

90,30%
72,00%
71,00%
69,90%
48,40%
48,40%
37,60%
26,90%
10,80%

Vier opvanglocaties rekenen ook ziekte van de ouder en afschaffing van de les
tot de respijtdagen. Daarnaast gaf één enkele opvanglocatie aan dat elke afwezigheid uitgezonderd hospitalisatie tot het pakket respijtdagen behoort, terwijl
een andere opvanglocatie vermeldde dat ziekte zonder attest tevens tot een
van de redenen wordt gerekend. De deelnemers aan de focusgroep waren verbaasd om vast te stellen dat er in Brussel zo’n verschillende toepassingen van
de regelgeving bestaan en ook over het feit dat in sommige opvanglocaties alle
ziektedagen als respijtdagen genoteerd worden.
Wanneer een afwezigheid daarnaast niet (langer) tot een respijtdag kan worden
gerekend, beschikt de organisator over een grote autonomie om te beslissen hoe
hiermee wordt omgegaan. Uit de enquête halen we volgende resultaten.
Tabel 16
Sanctie bij afwezigheden buiten de respijtdagen (n = 93)
De ouder(s) betalen volgens inkomenstarief
De ouder(s) betalen de helft van het inkomenstarief
De ouder(s) moeten niet betalen
De ouder(s) betalen een vast tarief
De ouder(s) betalen volgens inkomenstarief
met een minimum van €10
Wij werken niet met gerechtvaardigde afwezigheden/respijtdagen
De ouder(s) betalen volgens inkomenstarief + €2
De ouder(s) betalen 60% van het inkomenstarief
De ouder(s) betalen de helft van het inkomenstarief
met een minimum van €3

63,40%
9,70%
9,70%
6,50%
4,30%
2,60%
1,10%
1,10%
1,10%

Indien ouders een vast tarief betalen, varieert dit bedrag van € 5,00 (minimumbijdrage volgens inkomenstarief) tot € 27,72 (maximumbijdrage volgens inkomenstarief). Het gemiddelde bedraagt € 18,52. Kortom, we stellen een zeer
grote variatie vast in de toepassing van de regel ”opvang bestellen = opvang
betalen”, zowel in het aantal respijtdagen, in wat er wel en niet tot de respijtdagen behoort en in wat ouders moeten betalen. Hoewel bovenstaande resultaten
slechts een momentopname zijn en we nog in een overgangsperiode zijn, wordt
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in de focusgroep opgemerkt:
“Nu tekent zich dat [de variatie] nog niet af in Brussel… maar ik vraag mij af wanneer zich dat wel zal aftekenen; wanneer mensen de markt zullen bekeken hebben en
zeggen ‘ah, maar daar is het zo en daar zo’. Ik vind dat geen goede evolutie.”
“Ouders zijn er echt wel mee bezig. Soms komen ze mij zelfs vragen aan hoeveel
dagen zit ik?”
Daartegenover wordt aangehaald dat het vaak over de beslissingen van verschillende organiserende besturen gaat en dat het geen evidentie is om zomaar
een evenwicht te vinden tussen het organiserend bestuur enerzijds en ouders
anderzijds.
“Begin er maar aan hé, met de respijtdagen en ervoor te zorgen dat je toch nog aan
80% komt en dat je toch nog aan uw subsidies komt… en probeer daar dan maar een
evenwicht in te vinden. Daar moet ik zelfs al niet aan beginnen […] ik moet ergens
een regel hebben en mijn stoel tussen de twee kunnen houden.”
Toch is er in de focusgroep een draagvlak om tot een betere opstelling te komen,
omwille van de toegankelijkheid:
“Iedere ouder heeft een opvangplan en je moet als leidinggevende, verantwoordelijke
of organiserend bestuur zorgen dat het opvangplan met hen besproken wordt of dat
het opvangplan kan evolueren […] Hebben we een stok achter de deur nodig om met
ouders te praten? …dan is het ver gekomen!”
Bij een andere verantwoordelijke uit de focusgroep heerst het vermoeden dat
ouders niet langer voltijds inschrijven omwille van die respijtdagen of dat ouders naar de dokter gaan om via een attest te kunnen aantonen dat het kind
wel degelijk ziek was en er de facto geen respijtdag wordt aangerekend.
Het lijkt dus aangewezen dat er een werkgroep wordt opgericht in samenwerking
met de vzw Samenwerken aan Kinderopvang in Brussel, met voldoende ruimte
voor discussie en bewustwording, opdat de repercussies op opnamebeleid en de
sociale functie kunnen gemonitord en besproken worden. In het streven naar
voldoende toegankelijke kinderopvang wordt het wel problematisch wanneer
opvanglocaties ouders meer aanrekenen dan het vastgelegde inkomenstarief.
Zulke procedure werkt inherent uitsluitingsmechanismen in de hand.
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Voorrangsregels
Naar analogie met de tweede cartografiestudie stelden we de verantwoordelijken van de vergunde opvanglocaties met inkomenstarief een vraag over de
mate waarin ze autonoom het opnamebeleid kunnen vormgeven. In meer dan
de helft van de gevallen (56,99%) bepaalt de organisator het opnamebeleid en
past/werkt de verantwoordelijke deze toe/uit. De kinderbegeleid(st)ers worden
slechts in 29,03% van de gevallen betrokken. Deze betrokkenheid uit zich op
verschillende manieren: gaande van het informeren en toelichten van het opnamebeleid via team- en/of personeelsvergaderingen (23,08%) en het informeren alsook peilen naar de draagkracht in het kader van inclusie (30,77%) tot
het samen beslissen over de huidige opvangaanvragen (15,38%). Enkele verantwoordelijken halen aan dat de kinderbegeleid(st)ers in hun opvanglocatie tevens instaan voor de wenmomenten (7,70%). De onthaalouders aangesloten bij
een dienst kiezen hoofdzakelijk zelf welke kinderen ze al dan niet aanvaarden.
De kinderopvanglocaties die samenwerken aan het lokaal loket kinderopvang
in Brussel konden het eigen opname- en voorrangsbeleid vormgeven aan de
hand van een uitgedacht puntensysteem van de vzw Samenwerken aan Kinderopvang in Brussel. De voorrangscriteria zijn daardoor niet langer dezelfde
als in 2004 en in 2010. De nieuwe lijst is ruimer dan de decretaal opgelegde
voorrangsregels, die in werking traden op 1 april 2014, en biedt tevens aandacht
aan bijkomende criteria als meerling, tienerouder(s), en dergelijke. Daardoor
is de bevraging aangepast en zijn de resultaten dus niet volledig vergelijkbaar
met het verleden. In de online enquête vroegen wij de verantwoordelijken hoeveel belang zij hechten aan elk van de criteria, die mee bepalen of een kind al
dan niet een opvangplaats toegewezen krijgt. De criteria werden gescoord van
1 (niet belangrijk) tot 5 (heel belangrijk). In onderstaande grafiek geven we de
gemiddelde scores mee.

D e e l 3 : De kinderopvang van baby’s en peuters - 9 6

Cartografie van de Nederlandstalige voorzieningen in Brussel
Figuur 44
Voorrangscriteria 2015 (n = 93)
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De voorrang voor broers of zussen is nog steeds het belangrijkste criterium.
Daarnaast geven ook criteria als sociale of pedagogische wenselijkheid, eenoudergezin en de link met het Nederlands het opnamebeleid mee vorm. Minder
relevante voorrangscriteria zijn onder andere nationaliteit, datum van inschrijving, type opvang of inwoner van het BHG.
Om de vergelijking mogelijk te maken met de eerdere cartografiestudies, maakten we een overzicht van de oorspronkelijke voorrangscriteria. In 2010 werd
namelijk vastgesteld dat het algemene voorrangsbeleid van de opvanglocaties tussen 2004 en 2010 sterk gewijzigd was en er belangrijke verschuivingen
plaatsvonden in de volgorde van de criteria. We zetten de meest opvallende
verschuivingen van 2004 naar 2010 nog even op een rijtje (Vandenbroeck &
Geens, 2011):
- De prioriteit voor eenoudergezinnen steeg van 1.50 naar 3.79
- De prioriteit voor gezinnen met een laag inkomen steeg van 1.84 naar 3.10
- De prioriteit voor crisisopvang steeg van 3.02 naar 3.70
- De prioriteit voor ouders in opleiding steeg van 2.58 naar 3.32
- De prioriteit voor tweeverdieners daalde van 3.75 naar 2.98
- De prioriteit voor wie eerst inschrijft daalde van 3.58 naar 2.91
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Figuur 45
Evolutie voorrangsbeleid: een vergelijking tussen 2004, 2010 en 2015

De vergunde opvanglocaties met inkomenstarief benadrukken dus nog steeds
de sociale functie van kinderopvang. De positieve evolutie die we tussen 2004
en 2010 vaststelden, blijkt duurzaam te zijn. We zetten de meest opvallende
cijfers voor 2015 op een rijtje:
- De prioriteit voor wie eerst inschrijft/registreert daalt verder van 2.91
naar 2.08
- De prioriteit voor werknemer bij een bepaalde werkgever stijgt van 2.05
naar 2.95
- De prioriteit voor sociale/pedagogische wenselijkheid van opvang stijgt
van 3.64 naar 4.14
- De prioriteit voor opvang voor minstens één ouder in opleiding stijgt van
3.32 naar 3.76
- De prioriteit voor eenoudergezinnen stijgt van 3.79 naar 4.12
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De vergelijking tussen 2015 en 2010 (aan de hand van paired-samples t-test70
) levert volgende resultaten op. De criteria broer en zus71, werknemer van een
bepaalde werkgever72, opvang omwille van sociaal/pedagogische wenselijkheid73, een ouder die studeert74, lage inkomens75, eenoudergezinnen76 en inwoner van de gemeente77 zijn in 2015 significant belangrijker geworden. Het criterium datum van inschrijving78 daarentegen is ten opzichte van 2010 opnieuw
significant gedaald79. Als kanttekening wordt door een lid uit de focusgroep wel
opgemerkt dat ouders soms de boodschap krijgen dat,
“Als je voltijds vraagt, je dan meer kans hebt”. Het puzzelen is namelijk een enorm
administratief werk. We moeten de opvanglocaties hier blijven in sensibiliseren […]
anders sluit je sommige ouders d ’office uit.”
Iemand anders vult aan:
“Dat is vaak ook het probleem met zo’n inplanningssysteem. Men bekijkt dat heel
eng…maar je moet eigenlijk altijd een 20% à 30% speelruimte nemen. Ouders vullen
zeven maanden op voorhand of langer hun aanvraag in, maar het eigenlijke opvangplan wordt pas echt besproken tijdens het opnamegesprek dat plaatsvindt, twee à
drie weken voor opname. Dan pas weten ouders effectief waarover het gaat.”
Daarnaast zijn het net die gaatjes in de opvang die de mogelijkheid bieden om
dringende opvangvragen te weerhouden. Hoewel de sociale functie dus in de
hoofden van de verantwoordelijken zeer sterk aanwezig is, blijft het een uitdaging om de sociale functie van de kinderopvanglocaties te bewaken. Het is belangrijk dat de verantwoordelijken voldoende flexibiliteit aan de dag leggen om
zo inherente uitsluitingsmechanismen in de werking, waaronder bijvoorbeeld
de zware administratielast, te voorkomen.

Het aanbod bekendmaken
Amper 36,60% (n = 25 respondenten) van de bevraagde opvanglocaties onderneemt effectief actie om het aanbod bekend te maken bij toekomstige ouders en
26,90% van de opvanglocaties maakt het aanbod effectief bekend bij toeleiders
zoals BON vzw (onder meer via het centraal registratiesysteem), de gemeente,
(Brede) scholen, werkwinkels (VDAB), dokters in de buurt, etc. Uit de enquête
blijkt dat deze actie voornamelijk bestaat uit persoonlijk contact (netwerken
en organisatiebezoeken), via deelname aan verscheidene overlegmomenten
en vaak ook via de traditionele weg, met name het delen van informatie via
70 Voor de paired-samples t- test werden uiteraard enkel die scores weerhouden waar we zowel in 2010 als
in 2015 over de data beschikken. Ter controle gebruikten we tevens de non-parametrische Wilcoxon signed
ranks test.
71 t = 5,302; df = 73; p = 0,000, z = 4,583; p = 0,000 < 0,05
72 t = 4,382; df = 73; p = 0,000; z = 4,355; p = 0,000 < 0,05
73 t = 3,657; df = 73; p = 0,000; z = 3,324; p = 0,001 < 0,05
74 t = 2,434; df = 73; p = 0,017; z = 2,419; p = 0,016 < 0,05
75 t = 2,202; df = 70; p = 0,031; z = 5,988; p = 0,000 < 0,05
76 t = 2,173; df = 73; p = 0,033; z = 6,960; p = 0,000 < 0,05
77 t = 2,125; df = 73; p = 0,037; z = 2,079; p = 0,038 < 0,05
78 t = -5,669; df = 68; p = 0,000
79 De andere criteria zijn niet significant gestegen of gedaald.
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folders/brochures en websites. Dit zijn eerder lage percentages als kinderopvanglocaties ook de meest kwetsbare gezinnen willen blijven bereiken.
De verantwoordelijken uit de focusgroep zijn verrast door dit resultaat en geven
aan dat de gestelde vraag “Ondernemen jullie effectief actie om het aanbod bekend te
maken bij toekomstige ouders of toeleiders?” voor interpretatie vatbaar is.
“Ik zie mij nog niet een affiche omhoog hangen waar ik nu al zoveel mensen uit alle
groepen moet weigeren […] ik denk trouwens ook dat deze vraag enorm geografisch
moet bekeken worden. Ik weet bijvoorbeeld dat er kribbes zijn die moeilijker vol
geraken.”
De deelnemers aan de focusgroep vermoeden dat dit percentage in werkelijkheid hoger ligt. Er werd bij deze vraag wellicht niet onmiddellijk gedacht aan
manieren van bekendmaking die leidinggevenden spontaan reeds voeren.
“Eens langsgaan bij een ander kinderdagverblijf of bij een school, natuurlijk wordt
dat gedaan maar dat wordt daarom niet door hen beschouwd onder de noemer toeleider […] Dat is vanzelfsprekend, dat is een zodanig goede relatie die al bestaat en
daarom niet bewust werd aangeduid als toeleider […] Er komen zoveel mooie voorbeelden aan bod tijdens de regiovergaderingen.”

3.8. Profiel van de gebruikers
Op het moment van de enquête (juni 2015) waren er 4.197 kinderen ingeschreven om in de maand mei 2015 minstens één dag naar de kinderopvanglocatie te
komen in 93 vergunde opvanglocaties, waarvan 92 groepsopvang en één dienst
voor onthaalouders met 121 ingeschreven kinderen.
Figuur 46
Ingeschreven kinderen naar gewest (n = 4.125)80

80 Omwille van een aantal missing values in de enquête, is n verschillend naargelang het opgegeven criterium. De percentages vermeld in de figuren zijn de valid percentages, zonder de missing values.
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Net als in de vorige cartografiestudies woont ruim driekwart van de ingeschreven kinderen in het BHG. De kinderen uit het Vlaams Gewest zijn vooral ingeschreven in kinderopvanglocaties in Neder-over-Heembeek, Jette, Laken,
Sint-Agatha-Berchem en Anderlecht. De kinderen uit het Waals Gewest zijn
vertegenwoordigd in de gemeenten Etterbeek, Sint-Gillis, Oudergem en Watermaal-Bosvoorde81.
Figuur 47
Ingeschreven kinderen naar gewest per gemeente (n = 4.076)

81 De 121 kinderen ingeschreven bij de dienst voor onthaalouders werden in de tabellen met betrekking tot
het profiel van de gebruikers niet mee opgenomen in de rapportering op gemeenteniveau, aangezien geen
onderscheid werd gemaakt naar de woonplaats van de onthaalouder. Van deze kinderen woont 95,87% in het
BHG.

D e e l 3 : De kinderopvang van baby’s en peuters - 1 0 2

Cartografie van de Nederlandstalige voorzieningen in Brussel
Figuur 48
Ingeschreven kinderen naar gezinstaal (n = 3.923)

Bijna 60% van de kinderen komen uit een gezin waar minstens één ouder
Nederlandstalig is. In Sint-Joost-ten-Node (48,39%), Vorst (47,27%), Sint-Gillis
(42,47%) en Neder-over-Heembeek (40,51%) komt minder dan de helft van de
kinderen uit een gezin met minstens één Nederlandstalige ouder. Opvallend is
dat de ingeschreven kinderen bij de dienst voor onthaalouders voor 82,64% uit
homogeen Franstalige ouders bestaat.
Minder dan de helft van de ingeschreven kinderen komen uit een Nederlandstalig gezin in de gemeenten Sint-Agatha-Berchem (41,92%), Anderlecht (44,29%)
en Sint-Lambrechts-Woluwe (49,26%). Minder dan de helft van de ingeschreven
kinderen komen uit een homogeen Franstalig gezin in de gemeenten Oudergem
(46,09%), Sint-Pieters-Woluwe (45,45%) en Ukkel (44,94%).
Op gemeenteniveau zijn de kinderen van louter anderstalige82 ouders voornamelijk vertegenwoordigd in Brussel (1000) (32,51%), Elsene (16,31%) en SintJans-Molenbeek (16,28%).

82 Onder anderstalig verstaan we hier zowel niet-Nederlandstalig als niet-Franstalig.
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Figuur 49
Ingeschreven kinderen naar de werksituatie van de ouders (n = 3.725)

Het aandeel werkende ouders in de kinderopvang in mei 2015 bedraagt 71%,
hetzelfde als in 2010. Het grootste aandeel ingeschreven kinderen van werkende ouders vinden we in de gemeenten Sint-Agatha-Berchem (85,90%), Ukkel
(85,07%) en Sint-Lambrechts-Woluwe (84,46%).
Het grootste aandeel ingeschreven kinderen waarvan minstens één ouder werk
zoekt, bevindt zich in de gemeenten Evere (22,73%) en Laken (22,91%). Het grootste aandeel ingeschreven kinderen waarvan minstens één ouder een opleiding
volgt, bevindt zich in de gemeenten 1000 Brussel (23,30%) en Elsene (21,31%).
De gemeente Vorst kent zowel een groot aandeel ingeschreven kinderen van
een werkzoekende ouder (28,24%) als van een ouder in opleiding (20%).
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Figuur 50
Ingeschreven kinderen met afwijkend tarief per gemeente (n = 4.076)

Aangezien ouders zelf het attest inkomenstarief aanvragen via Kind en Gezin,
hebben de verantwoordelijken geen kennis meer van het netto-inkomen van de
gebruikers. Wel bevroegen we het aandeel ingeschreven kinderen waarvan de
ouders het minimumtarief van €5 betalen en het aandeel ingeschreven kinderen waarvan de ouders een individueel verminderd tarief betalen. In het BHG83
betaalt ongeveer een zesde van de ouder(s) het minimumtarief voor zijn of haar
ingeschreven kind. Voor één kind op 15 wordt het individueel verminderd tarief
betaald.

83 Deze resultaten zijn inclusief de gebruikers van de dienst voor onthaalouders (DVO).
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Het hoogste aandeel ingeschreven kinderen met het minimumtarief, vinden we
in Etterbeek, Evere, 1000 Brussel, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Oudergem en
Sint-Joost-ten-Node84. Dit is niet verwonderlijk daar deze gemeenten, uitgezonderd Oudergem, Evere en Etterbeek, een inkomenscoëfficiënt beneden de 100
kennen en de lagere inkomenscategorieën daar dus sterker vertegenwoordigd
zijn.
Bovendien kennen de gemeenten 1000 Brussel, Sint-Gillis en Sint-Joost-tenNode een hoge werkloosheidsgraad. Net zoals in 2010 vangt Oudergem veel
kinderen uit lagere inkomenscategorieën op, terwijl het net een vrij hoge inkomenscoëfficiënt heeft (127).
Het aandeel ingeschreven kinderen, dat onder een individueel verminderd tarief valt, is het hoogst in de gemeenten Laken, Schaarbeek en 1000 Brussel,
waar de gemiddelde gezinsinkomens laag zijn. Deze drie gemeenten vangen
het grootste aandeel van de kinderen op die onder een tarief gelijk aan of lager
dan € 5 vallen.
Analoog met 2010 kent de dienst voor onthaalouders een andere verhouding
van haar gebruikerspopulatie met overwegend gebruikers uit lagere inkomenscategorieën, nl. 41,32% van de ingeschreven kinderen aan minimumtarief en
8,26% van de ingeschreven kinderen aan individueel verminderd tarief.
Het totaal aantal eenoudergezinnen in de vergunde sector met inkomenstarief
bedroeg 514, hetzij 12% van het aantal ingeschreven kinderen. In 2005 bedroeg
dit percentage 7,60% en in 2010 kwam dit op 13% van de totale populatie. De
dienst voor onthaalouders neemt anno 2015 7,4% eenoudergezinnen van de
ingeschreven kinderen voor zijn rekening. We zien dus een consolidatie van het
meer sociale opnamebeleid dat we in 2010 vaststelden.
Het aandeel eenoudergezinnen is het grootst in de gemeenten Anderlecht, Oudergem, 1000 Brussel, Sint-Gillis en Vorst.
Om het aandeel gebruikers met een migratieachtergrond in de kinderopvang
in kaart te brengen, werd – naar analogie met 2010 – gevraagd naar het aantal
ingeschreven kinderen die een moeder hebben met een niet-Belgische nationaliteit, zowel Europees als niet-Europees, bij de geboorte.

84 De 121 kinderen ingeschreven bij de dienst voor onthaalouders werden niet mee opgenomen in de rapportering op gemeenteniveau, aangezien geen onderscheid werd gemaakt naar de onthaalouder (en dus gemeente) die hen opvangt. Van deze kinderen woont 95,87% in het BHG.
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Figuur 51
Ingeschreven kinderen uit eenoudergezinnen (n = 4.076)
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Figuur 52
Ingeschreven kinderen met een niet-Belgische moeder (n = 4.076)

In de maand mei 2015 had 23,53% van de ingeschreven kinderen een moeder
die bij haar geboorte een niet-Belgische nationaliteit had. In 2005 bedroeg het
percentage allochtone moeders, zowel binnen als buiten de Europese Unie, 22%
en in 2010 was het aandeel 28%. Concreet heeft 13,77% van de volledige gebruikerspopulatie in 2015 een moeder afkomstig van buiten de EU, tegenover
16% in 2010 en 12% in 2005. 10,51% van de volledige gebruikerspopulatie heeft
een moeder afkomstig van binnen de EU (met de niet-Belgische nationaliteit bij
haar geboorte).
In 2010 stelden we – in vergelijking met 2005 – een beter bereik van gezinnen
met een migratie-achtergrond vast, zij het minder spectaculair dan de stijging
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van andere kansengroepen (zoals ouders met een laag inkomen en eenoudergezinnen). In 2015 zien we dat dit ook minder geconsolideerd wordt, aangezien
er een lichte achteruitgang vast te stellen is. Men zal er dus moeten over waken
dat de voorrangscriteria (vb. inzake taalvereisten) deze gezinnen niet verder
discrimineren.

3.9. Perceptie van het gevoerde beleid
Lokaal beleid inzake toegankelijkheid
Naar analogie met de vorige cartografiestudie vroegen we de mening van de
verantwoordelijken over het gevoerde beleid inzake toegankelijkheid. Vaak zijn
de verantwoordelijken tevreden over het geleverde beleid van de VGC, wat zij
vooral verwezenlijkt zien in de oprichting van het online centraal registratiesysteem en de inspanningen die in Brussel reeds zijn gebeurd. 70% vindt dat
de VGC minstens evenveel inspanningen moet blijven doen en 29% vindt zelfs
dat de VGC nog meer inspanningen zou moeten doen om de toegankelijkheid
te garanderen.
Men streeft overwegend naar het verder bewaken en in evenwicht houden van
de sociale functie van de kinderopvang. Er wordt door de verantwoordelijken
gepleit voor het aanbieden van meer plaatsen, zodat meer kinderen effectief
kunnen worden opgevangen. De tekorten zijn te groot en de Brusselse kinderdagverblijven worden overspoeld door aanvragen. 15 verantwoordelijken vermelden expliciet dat de VGC reeds veel inspanningen levert maar dat werken
aan laagdrempeligheid een must blijft. Men vreest dat via het centraal registratiesysteem de laagdrempeligheid vermindert. Taalproblemen en online aanmelden zijn immers drempels en anderstaligen, laaggeschoolden en kwetsbare
gezinnen vallen zo uit de boot. Een verantwoordelijke verduidelijkt dat het systeem vaak aan “gelijkheid” voorbijgaat, daar kansarme mensen het systeem
niet goed begrijpen en het Nederlands onvoldoende machtig zijn om zich te
kunnen inschrijven.
Verder is voldoende ondersteuning van toeleiders bij (toekomstige) kwetsbare
gezinnen een belangrijk agendapunt. De verantwoordelijken vragen dat de VGC
een transparante communicatie en voldoende ondersteuning voor ouders zou
bieden.
“Er zijn veel ouders die niet afweten van het registratieproces of zelfs het bestaan
van de VGC.”
“Er is nood aan begeleiding van kwetsbare ouders en kinderen tot en met inschrijving
en aanpassen van inkomenstarief.”
De coördinerende en overkoepelende rol van de VGC is onmisbaar voor de verschillende betrokken partijen (vb. kleinere opvanginitiatieven). Echter, een sociaal beleid met voldoende aandacht voor de noden van ouders en kind is nog
niet in alle Brusselse kinderdagverblijven voldoende aanwezig. Zo zegt een verantwoordelijke:
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“Samenwerking met Kind en Gezin in functie van een betere doorstroom naar de kinderopvang en minder administratie voor de kinderopvanglocaties is een must.”
Tabel 17
Perceptie van het lokaal loket kinderopvang (n = 93)
(helemaal)
(helemaal)
gemiddelde oneens
eens
neutraal
Het lokaal loket draagt bij tot een beter overzicht
van de vragen naar kinderopvang

4,09

3,20%

18,30% 78,50%

De regiogroepen zijn een goede zaak

3,94

2,20%

25,80% 72,00%

Samenwerken met het lokaal loket draagt
bij tot een betere afstemming van vraag en
aanbod in mijn opvanglocatie

3,55

7,60%

40,90% 51,60%

Het lokaal loket draagt bij tot meer aandacht
voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen in
mijn opvanglocatie

3,22

24,70%

31,20% 44,10%

De aanvraag voor een plaats wordt behandeld
zeven maanden voor de start van de gewenste
opvangdag. Deze termijn zou beter langer dan
zeven maanden zijn

3,19

33,40%

25,80% 40,90%

Samenwerken met het lokaal loket draagt bij
tot een stijging van de bezettingsgraad in mijn
opvanglocatie

2,78

39,80%

36,60% 23,70%

Er is dus een breed draagvlak voor de samenwerking met het lokaal loket. De
overgrote meerderheid is ervan overtuigd dat het lokaal loket bijdraagt tot een
beter overzicht van de vragen naar kinderopvang. Ook de regiogroepen zijn voor
de grote meerderheid van de opvanglocaties een goede zaak. Of deze samenwerking met het lokaal loket ook effectief bijdraagt tot een stijging van de bezettingsgraad in de opvanglocatie, daarover zijn de meningen eerder verdeeld.
Ook over de termijn van de behandeling van de opvangvraag, zijn de meningen
verdeeld.
Tabel 18
Perceptie van het beleid in functie van capaciteitsuitbreiding (n = 93)
(helemaal)
(helemaal)
gemiddelde oneens
eens
neutraal
Het is een goede zaak dat voorzieningen
die een evenwichtig opnamebeleid voeren,
voorrang krijgen bij de toekenning van
uitbreidingsmogelijkheden door de VGC
De criteria die de VGC toepast bij de
voorrang van toekenning voor
uitbreidingsmogelijkheden, zijn duidelijk

3,75

19,40%

52,70% 28,00%

3,09

4,30%

35,50% 60,30%
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De verantwoordelijken zijn het onderling niet eens over de manier waarop het
opnamebeleid en het uitbreidingsbeleid zich tot elkaar dienen te verhouden.
De criteria zijn relatief duidelijk voor de meesten, maar dat betekent niet dat ze
ook door iedereen geaccepteerd worden.

Vlaams beleid inzake toegankelijkheid
Ook het beleid van de Vlaamse Regering werd bevraagd. Een meerderheid (53%)
van de verantwoordelijken vindt dat de Vlaamse Regering meer inspanningen
moet leveren inzake toegankelijkheid. De anderen vinden dat de huidige inspanningen moeten volgehouden worden.
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 voorrangsregeling voor Nederlandstaligen worden
genoemd als belangrijke drempels en een bedreiging voor de sociale functie van
de kinderopvang. Deze maatregelen werken volgens de verantwoordelijken het
uitsluiten van de meest kwetsbare gezinnen in de hand.
Ook verwijst een tiental verantwoordelijken naar de huidige hoge werkdruk,
zowel administratief als inhoudelijk. Men pleit voor minder werkbelasting bijvoorbeeld door het subsidiëren van meer personeel of het opleggen van minder
administratieve regels en minder wijzigingen:
“Verantwoordelijken zullen minder geneigd zijn om kwetsbare gezinnen op te nemen
omwille van de administratieve rompslomp die soms maanden in beslag neemt.”
Tevens vermelden enkele verantwoordelijken het makkelijker maken van capaciteitsuitbreiding, het creëren/subsidiëren van meer plaatsen in Brussel, en
meer ondersteuning vanuit Kind en Gezin naar (jonge) toekomstige ouders zodat kinderopvanglocaties niet overstelpt worden met vragen. Begeleiden en ondersteunen van ouders (o.a. in het omgaan met nieuwe systemen) is cruciaal
voor een centrale organisatie als Kind en Gezin. Ook verwijst men een aantal
keer naar de specificiteit van het BHG, waarmee de Vlaamse Regering meer
rekening zou moeten houden. Regelgevingen voor Brussel moeten duidelijk en
onderbouwd zijn, met praktische en haalbare handvaten. Verder zou Kind en
Gezin de Brusselse situatie apart moeten evalueren en samen met alle mogelijke instanties en betrokken partijen moeten waken over de toegankelijkheid en
een degelijk sociaal beleid. Dat vraagt ook afstemming met ONE (bijvoorbeeld
over ouderbijdragen en de kindbegeleiderratio).
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Tabel 19
Perceptie van de voorrangsregels van het beleid (n = 93)
(helemaal)
(helemaal)
gemiddelde oneens
eens
neutraal
De voorrangsregels voor bepaalde gezinnen,
zoals bepaald in het decreet, zijn duidelijk omschreven

3,52

18,30%

20,40%

61,30%

De 20%-regel voor kansengroepen is een goede zaak

3,97

5,40%

16,10%

78,50%

De 20%-regel voor kansengroepen is haalbaar

3,92

10,80%

18,30%

70,90%

De 30%-regel voor kansengroepen (plussubsidie) is een
goede zaak

3,51

6,50%

51,60%

41,90%

De 30%-regel voor kansengroepen (plussubsidie)
is haalbaar

3,20

15,10%

55,90%

29,10%

3,88
De voorrangsregels voor kinderen waarvan minstens
één ouder het Nederlands voldoende machtig is en dit
ten belope van maximaal 55% van de opvangcapaciteit,
is een goede zaak

2,20%

32,30%

65,60%

3,56
De voorrangsregels voor kinderen waarvan minstens
één ouder het Nederlands voldoende machtig is en dit
ten belope van maximaal 55% van de opvangcapaciteit,
is toepasbaar

15,00%

26,90%

58,00%

De voorrangsregels, zoals bepaald in het decreet zijn voldoende duidelijk omschreven en het draagvlak voor de 20%-regel is nog steeds erg groot. Over de
30%-regel zijn de antwoorden minder eenduidig. We dienen hier op te merken dat slechts enkele kinderdagverblijven in Brussel deze regel ook effectief
toepassen. Bijgevolg kan ook de haalbaarheid van deze regel door de meeste
verantwoordelijken moeilijk correct worden ingeschat, wat wellicht verklaart
waarom 55,90% neutraal antwoordde. De nieuwe 55%-voorrangsregel is dan
weer volgens twee derden van de verantwoordelijken een goede zaak en volgens een kleine meerderheid ook toepasbaar. Ook hiervoor is een draagvlak. In
de focusgroep bevroegen we of deze streefcijfers moeten blijven wat ze zijn.
“Stel dat je de grens van 20% naar 40% trekt, dan is dat voor sommigen onhaalbaar.
Hetzelfde met de 55%-regel. Hoeveel kinderdagverblijven zouden 55%-Nederlandstaligen hebben? Niet te veel, denk ik hé, (euh)… ze zijn er gewoon niet hé… maar dat
wil niet zeggen dat je die voorrang niet kan blijven behouden. Het is geen quotum
hé… het is niet tellen naar 55 kopjes. Het is een voorrangsregel, een richtlijn.”
…en dat biedt wel houvast:
“…en belangrijk dat het effectief als richtlijn gezien wordt. Alleen is het wel zo dat
in sommige buurten er zo’n hoog aantal kwetsbare gezinnen leeft, dat ja… dat dat
zou moeten teweegbrengen dat er bewust over nagedacht wordt […] in die buurten
wordt 20% heel gemakkelijk bereikt en dat is soms het gevaar, dat er geen bewust en
doordacht opnamebeleid wordt gevoerd.”
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Tabel 20
Perceptie van de gewijzigde Vlaamse regelgeving (n = 93)
(helemaal)
(helemaal)
gemiddelde oneens
eens
neutraal
Werken met opvangplannen draagt bij tot een
betere organisatie in mijn opvanglocatie

3,69

11,80%

25,80%

62,40%

Werken met opvangplannen in mijn opvanglocatie
zal leiden tot een stijging in de bezettingsgraad

3,48

16,10%

31,20%

52,70%

Werken met opvangplannen leidt in mijn opvanglocatie 2,55
tot het uitsluiten van ouders in precaire omstandigheden

43,00%

43,00%

14,00%

In mijn opvanglocatie gaat veel tijd naar de administratieve ondersteuning van ouders bij het aanvragen
van hun attest inkomenstarief

3,71

19,30%

15,10%

65,50%

De afschaffing van het 1/3de dagdeel
vind ik een goede zaak

3,32

22,60%

30,10%

47,30%

De procedure bij het (online) aanvragen van het attest
inkomenstarief is duidelijk

3,14

30,20%

19,40%

50,50%

De regel inzake “opvang bestellen = opvang betalen”
is een goede maatregel

3,26

29,00%

15,10%

55,90%

Ik verwacht een stijging van de toepassing van het
individueel verminderd tarief

3,66

10,80%

39,80%

49,40%

De toekenning van het individueel verminderd tarief
zou in mijn opvanglocatie moeten gebeuren aan de
hand van duidelijke en uniforme criteria

4,09

6,50%

19,40%

74,20%

Werken met opvangplannen draagt volgens de meeste verantwoordelijken bij
tot een betere organisatie in de opvanglocatie. Of dat ook leidt tot een betere
bezetting, daar is men het minder over eens. Men denkt niet dat de opvangplannen tot uitsluiting leiden.
Over de afschaffing van het 1/3de dagdeel en over de regel “opvang bestellen =
opvang betalen” zijn de meningen verdeeld.
Ook over de nieuwe administratieve verplichtingen zijn de meningen verdeeld,
maar een flinke meerderheid (twee derden) vindt dat de administratieve ondersteuning te veel tijd in beslag neemt.
De helft van de verantwoordelijken verwacht een stijging van de toepassing
van het individueel verminderd tarief en de meesten willen hiervoor duidelijke
criteria. Een verantwoordelijke uit de focusgroep geeft aan:
“Soms weten de mensen [leidinggevenden] zelf niet meer wat te doen en dat is wel
schrijnend. Dat brengt ook een zekere stress teweeg bij die mensen want zij zitten
daar met die ouder en die kindjes die dat nodig hebben, wat moeten ze dan doen? […]
het komt er allemaal nog eens bij.”
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Ondertussen heeft men in Brussel niet stilgezeten. Op vraag van de sector werd
er aan de hand van een werkgroep “OCMW-tarief” tussen de vzw Samenwerken
aan Kinderopvang in Brussel en de Brusselse verantwoordelijken gezocht naar
een billijke en rechtvaardige manier om het individueel verminderd tarief toe
te kennen. Op basis daarvan werd een tool voor Brussel uitgewerkt, die tot eind
januari 2016 uitgetest is en nadien geëvalueerd is.

Vormingsaanbod van de VGC
Wij vroegen naar de meningen over het vormingsaanbod van de VGC. De meesten (82,80%) zijn relatief positief over het huidige vormingsaanbod van de VGC.
Slechts 1,08% is negatief en de overige 16,13% heeft neutraal aangeduid. Aan de
hand van een open vraag peilden we tevens naar suggesties voor verandering
en/of verbetering. Een derde van de verantwoordelijken gaf geen suggesties.
De meest voorkomende suggestie is het organiseren van meer vraaggestuurde
vormingen. De onderwerpen die dan door de verantwoordelijken voorgesteld
worden, zijn onder meer inclusie, het nieuwe pedagogische raamwerk, ouderparticipatie, alsook verplichte vormingen zoals EHBO, brandblussen, etc. In één
enkel geval pleit men voor een cursus Engels en een vorming met voldoende
linken naar het kwaliteitshandboek voor begeleiders. Voor leidinggevenden komen thema’s als omgaan met conflict, time- en stressmanagement aan bod,
alsook een voorstel voor langdurige coachingstrajecten voor nieuwe leidinggevenden in het Brusselse.
Een andere factor die vaak aan bod komt, is de nood aan vernieuwing en variatie in het aanbod. Er is een duidelijke vraag naar nieuwe thema’s. Onder meer
volgende suggesties worden gedaan: vorming op de werkvloer in de vorm van
praktijkgerichte workshops die interessant zijn voor kinderbegeleiders, kortdurende teamtrajecten (één à twee dagen op jaarbasis) die niet té tijdsintensief
zijn, alsook de vraag naar meerdere subsidiëringsmogelijkheden per jaar voor
het organiseren van vormingen op maat en per team te voorzien. In mindere
mate opteert men voor verschillende inschrijvingsmomenten en een vroegere
verspreiding van het aanbod. Op die manier kan het aanbod eerlijk worden
verdeeld onder de opvanglocaties en kan meer op de bal worden gespeeld (vb.
minder uitschrijvingen door ziekte of door het grote verloop in de sector). Tot
slot geven enkele verantwoordelijken aan dat meer personeel gewenst is, zodat
het mogelijk is voor de kinderbegeleiders om de vormingen ook effectief te volgen. Teamtrajecten zijn bijvoorbeeld zeer arbeidsintensief en vragen veel tijd en
inzet van het personeel.
Werkdruk
Tot slot bevroegen we in een open vraag welke uitdagingen en/of moeilijkheden
de verantwoordelijken zien voor de toekomst. De meerderheid is bezorgd over
de stijgende werk- en tijdsdruk: het aantal aanvragen blijft stijgen, ouders verwachten steeds meer en uiten hun ontevredenheid (vb. zij gaan niet akkoord
met het aantal respijtdagen). Leidinggevenden zijn overbelast met administratieve taken, wat volgens hen ten koste gaat van de pedagogische kwaliteit.
Daardoor wordt volgens hen te weinig in mensen geïnvesteerd. Het blijft een
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uitdaging voor de verantwoordelijken om een optimale bezetting en tegelijk een
sociale mix te behouden. De verantwoordelijken werken aan een evenwichtig
opnamebeleid en wensen laagdrempelig te blijven.
Een andere uitdaging is het attest inkomenstarief en de toekenning van het individueel verminderd tarief. Concreet gaat het over het begeleiden van ouders,
een vrees voor onbetaalde facturen en het behouden van de algemene financiële leefbaarheid van de opvanglocatie: de hogere tarieven en een dalende toegankelijkheid brengen onzekerheid met zich mee.
Enkele verantwoordelijken drukken op het grote tekort aan personeel en een
(té) hoge kindbegeleiderratio: het blijf moeilijk om personeel gemotiveerd te
houden (wat zich uit in ziekteverzuim) en gepaard met de (administratieve)
werkdruk van de leidinggevenden is er te weinig tijd voor een volwaardige omkadering van het personeel. Aanvullend geeft men moeilijkheden aan bij het
vinden van volwaardig personeel en problemen met de ingewikkelde ge(s)cotewerkstellingsmaatregelen.
Ten slotte benoemt men het grote plaatstekort in het BHG en de nood aan capaciteitsuitbreiding: “er zijn zoveel aanvragen en zo weinig plaats”. Ook geven verantwoordelijken aan dat door het gebruik van het centraal registratiesysteem
het tekort aan opvangplaatsen meer zichtbaar wordt en “als organisatie sta je
hier machteloos tegenover”.

3.10. Besluit: policy, provision and parents
Uit internationaal onderzoek blijkt dat de factoren die de toegankelijkheid van
de kinderopvang bepalen, onder te brengen zijn in drie categorieën: eigenschappen van het beleid, eigenschappen van de voorziening en eigenschappen van de
ouders (policy, provision and parents) (Vandenbroeck & Lazzari, 2014). Uit het
voorgaande kunnen we besluiten dat op beleidsniveau (policy) weinig vooruitgang is geboekt: het aantal toegankelijke opvangplaatsen met inkomenstarief
neemt te weinig toe in verhouding tot de bevolkingstoename (er is een groot
tekort op trap 2 en 3), mede doordat bij het bepalen van de voorafname voor
Brussel geen rekening wordt gehouden met het lagere aandeel aan uitbreidingen op trap 2. Het aantal vergunde opvangplaatsen neemt niet meer toe dan het
aantal geboorten, waardoor de tekorten blijven aanhouden.
Om de doelstellingen van de Vlaamse Regering te halen, moeten er heel wat
plaatsen bijkomen
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Tabel 21
Aantal plaatsen nodig voor de 50%-norm van de Vlaamse Regering
(Brusselnorm)
2016
Als alle door Kind en Gezin vergunde opvang geteld wordt
Als alle formeel Nederlandstalige opvang geteld wordt
(verantwoordelijke Nederlandstalig)
Als alle de facto Nederlandstalige opvang geteld wordt
(Nederlands als omgangstaal in het kinderdagverblijf)
Als enkel betaalbare opvang (IKT) geteld wordt

2020

720
1.472

1.151
1.903

2.399

2.830

3.751

4.182

Bron: databestand Kind en Gezin (1e kwartaal 2015), FPB & ADSEI, (2015).

De voorheen zelfstandige opvang blijft duur en neigt naar commercialisering
en consortiumvorming. Het is een vicieuze cirkel: door het tekort aan plaatsen
met inkomenstarief is er geen druk op de voorheen zelfstandige plaatsen om
hun inkomensbeleid aan te passen en dit speelt de vermarkting in de hand. Ter
vergelijking: in Vlaanderen zijn er 63.732 IKT plaatsen op een totaal van 85.493,
hetzij 75%. In Brussel gaat het om slechts 59% van de door Kind en Gezin vergunde plaatsen?
Dit proces van “commodification” wordt tevens gefaciliteerd door voornamelijk
uitbreidingen op trap 1 te voorzien. Daarnaast breiden vergunde opvanglocaties
op trap 2 en trap 3 nog steeds uit op plaatsen waar reeds veel kinderopvang
voorhanden is: dit verkleint de kloof dus niet. Ook op het vlak van het Vlaamse
beleid noteren de verantwoordelijken heel wat nieuwe moeilijkheden om de
sociale functie te blijven waarborgen (opvangplannen, verhoogde minimumtarieven, elektronische dossiers, …). Het zou wenselijk zijn om de opvanglocaties
hier in te ondersteunen.
Op het vlak van de vergunde opvanglocaties met inkomenstarief (provision)
merken we wél een grote vooruitgang. De belangrijke mentaliteitswijziging
naar een socialer voorrangsbeleid in 2010 werd geconsolideerd en is anno 2015
zelfs versterkt. Het eengemaakte opname- en voorrangsbeleid en de werking
van de vzw Samenwerken aan Kinderopvang in Brussel zijn hierin zeer belangrijke factoren. De uitgesproken sociale criteria (zoals bijvoorbeeld voorrang voor
eenoudergezinnen en sociaal/pedagogische wenselijke opvang) nemen in belang toe, terwijl criteria die discriminerende effecten sorteren (zoals wie eerst
inschrijft, wordt eerst bediend) relatief minder belangrijk zijn. Deze goede sociale mix is dan ook het resultaat van volgehouden samenwerking en geleverde
inspanningen.
Wat het profiel van de gebruikers van deze kinderopvanglocaties betreft (parents), noteren we een consolidering van twee van de drie kansengroepen: ouders zonder werk en eenoudergezinnen. Wat het aandeel gezinnen met een
migratie-achtergrond van buiten de Europese Unie betreft, is er echter een lichte achteruitgang. Dat is zorgwekkend, ook omdat de vooruitgang in 2010 voor
hen beperkter was dan voor de andere kansengroepen en omdat kwalitatieve
kinderopvang voor hen een dubbel voordeel kan betekenen: meer kansen voor
kinderen én meer kansen voor hun ouders.
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Hoewel er dus een groot draagvlak lijkt te bestaan voor het behouden van een
goede sociale mix en het werken aan een evenwichtig opnamebeleid, lijkt het
evenwicht tussen de economische, educatieve en sociale functie van kinderopvang bedreigd. De opvangtekorten blijven bestaan, en zijn anno 2015 ook duidelijk zichtbaar geworden via het online centraal registratiesysteem. In de korte
periode van het bestaan van het lokaal loket zijn bijna evenveel aanvragen niet
gehonoreerd (1.178) dan dat er een opvangvoorstel kregen (1.786). Hoewel de
opvanglocaties zoeken naar alternatieven om het evenwicht en de sociale mix
te blijven bewaken, ervaren zij een toegenomen druk in functie van de eigen
financiële leefbaarheid enerzijds en een toegenomen administratieve werkdruk
vanuit het Vlaamse beleid.
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4.
Opvang van
schoolkinderen
4.1. Situering
De schoolkinderopvang in kaart brengen is een zeer complexe opdracht. Het
onderscheid tussen het opvangaanbod en het vrijetijdsaanbod vervaagt en het
aanbod is verspreid over meerdere sectoren. Peuters, kleuters en lagere schoolkinderen worden voor en na schooltijd opgevangen “in verschillende organisaties
uit verschillende beleidssectoren met andere regelgeving, subsidiërende maatregelen en
met verschillende openingsuren en opvangtijdstippen” (Peleman, Boudry, Bradt, Van
de Walle & Vandenbroeck, 2014: i).
De schoolkinderopvang is ook volop in beweging, de Staten-Generaal Opvang en
Vrije Tijd van Schoolkinderen formuleerde reeds enkele aanbevelingen met betrekking tot de opvang van schoolkinderen zowel buiten de schooltijden als tijdens
schoolvakanties en de conceptnota Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor
de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen geeft een eerste inzicht in wat de pijlers
kunnen worden van een nieuw regelgevend kader voor de opvang van schoolgaande kinderen. Hierbij wordt uitdrukkelijk het belang van een geïntegreerd
opvang- en vrijetijdsaanbod benadrukt. Ondertussen werd ook de herwerkte
conceptnota (Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd
van kinderen)85 goedgekeurd en gepubliceerd. Opvallend is dat men in deze nota
niet langer verwijst naar de organisatie van de opvang en vrije tijd van “schoolkinderen” maar men verwijst naar alle kinderen vanaf de kleuterschool, waarbij niet langer een bovengrens wordt aangegeven.
In het kader van dit onderzoek was het niet mogelijk om alle initiatieven in
kaart te brengen. We beperken ons tot drie vormen: de opvang op en door de
school, de Initiatieven Buitenschoolse Opvang (verder IBO’s) en de speelpleinen
georganiseerd door de VGC. We zijn er ons van bewust dat er heel wat andere
actoren – informele en commerciële – mee vorm geven aan de opvang en vrije
85 Zie http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-schoolkinderen/toekomst/
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tijd van kinderen en dat we dus een beperkt beeld geven van wat er zich op dat
vlak in het BHG afspeelt. In het tijdsbestek van dit onderzoek was het echter
niet mogelijk dit hele plaatje in kaart te brengen. Daarvoor zou een apart onderzoek naar de schoolkinderopvang nodig zijn.
We baseerden ons in dit hoofdstuk op de volgende bronnen:
Opvang op (en door) de school: hiervoor baseerden we ons op de subsidieaanvragen brede opvang (schooljaar 2014-2015), ingediend bij de Algemene Directie
Onderwijs en Vorming van de VGC. Het is dus best mogelijk dat er Nederlandstalige scholen zijn die opvang organiseren en niet in dit rapport zijn opgenomen, indien zij geen subsidieaanvraag hebben ingediend.
Initiatieven Buitenschoolse Opvang: hiervoor deden we een schriftelijke bevraging en aanvullend interviewden we alle IBO-coördinatoren. De capaciteit
en het bereik die we rapporteren is dus gebaseerd op zelfrapportage door de
coördinatoren over 2014. De kwalitatieve informatie over het opname- en voorrangsbeleid, verwachtingen omtrent de regierol van het lokaal bestuur en de
uitdagingen voor de toekomst zijn ook op dezelfde interviews gebaseerd.
Speelpleinen: hiervoor baseerden we ons op informatie verkregen van de Algemene Directie Onderwijs en Vorming van de VGC voor het jaar 2015 en 2016.
Het gaat dus enkel om die speelpleinen die ook door VGC georganiseerd/gesubsidieerd zijn.

4.2. Opvang op en door de school
Onder de term “brede opvang” verstaat de Algemene Directie Onderwijs en Vorming van de VGC, 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. De opvang
kan plaatsvinden voor en/of na de dagelijkse schooltijd, tijdens de middag, op
woensdagnamiddag en tijdens schoolvrije dagen en is, volgens de definitie van
de VGC86, gericht op de brede ontwikkeling van alle kinderen.

Het opvangaanbod
In totaal waren er in het schooljaar 2014-2015 178 Brusselse Nederlandstalige
vestigingsplaatsen in het basisonderwijs met een totaal van 29.646 ingeschreven kinderen (AgODi, 2016). Afgezet tegenover een totaal van 152.036 kinderen
van 3 tot en met 12 jaar in het BHG in 2015 (ADSEI, 2015a), bereiken deze Brusselse Nederlandstalige scholen 19,50% van het aantal Brusselse schoolgaande
kinderen87.
86 Het betreft hier de definitie alsook de doelstellingen die VGC zelf hanteert. Voor meer info, zie http://www.
vgc.be/node/293
87 Indien kleuter- en lager onderwijs apart worden geteld (waarvan sommige vestigingsplaatsen in realiteit
dus op hetzelfde adres), waren er voor het schooljaar 2014-2015 158 vestigingsplaatsen kleuteronderwijs en
138 vestigingsplaatsen lager onderwijs.
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De Algemene Directie Onderwijs en Vorming van de VGC ontving voor het
schooljaar 2014-2015 107 subsidieaanvragen brede opvang (60% van de scholen). Bij deze 107 aanvragers behoorde één nieuwe school, die de gevraagde gegevens met betrekking tot schooljaar 2014-2015 niet kon aanleveren. Daarnaast
werd het subsidieaanvraagformulier bij één aanvrager niet correct ingevuld,
waardoor de gegevens onvoldoende betrouwbaar zijn. Deze twee aanvragers
werden niet meegenomen in de verdere berekeningen.
Van de overige 105 aanvragers behoorden 42 scholen tot het gemeenschapsonderwijs (40%), 33 tot het vrij gesubsidieerd onderwijs (31%) en 30 tot het gemeentelijk onderwijs (29%). Het ging om 12 scholen lager onderwijs (11%), 23
kleuterscholen (22%) en 65 basisscholen (zowel kleuteronderwijs als lager onderwijs) (62%). Van vijf aanvragers is de indeling naar schooltype niet gekend.

Gerapporteerde duur van de opvang
Tijdens het schooljaar 2014-2015 bedroeg de totale duur van de opvang in een
gewone werkweek gemiddeld 19 uur en 25 minuten (minimum = 4 uur, maximum = 33 uur). Het gaat om de optelling van de opvang voor school, na school,
over de middag en op woensdagnamiddag.
Figuur 53
Duur van de opvang op en door de school in 2014-2015 (n = 105)

Bron: Algemene Directie Onderwijs en Vorming VGC
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Aantal unieke kinderen
Bij deze 105 Nederlandstalige Brusselse aanvragers waren, tijdens het schooljaar 2014-2015, 5.584 unieke leerlingen in de opvang op het telmoment88. Afgezet tegenover een totaal van 30% van alle kinderen van drie tot en met 12
jaar (Brusselnorm = 45.611 kinderen), bedroeg het bereik op dat moment dus
12,24%. Op gemeenteniveau noteren we volgend bereik, opnieuw rekening houdend met de Brusselnorm, die voorziet in een dienstverlening voor 30% van de
Brusselse bevolking.
Figuur 54
Bereik van de opvang op en door de school in verhouding tot de Brusselnorm

Teller: aantal unieke kinderen ingeschreven per subsidieaanvrager brede opvang schooljaar 2014-2015. Bron: Algemene Directie Onderwijs en Vorming VGC
Noemer: 30% van het aantal kinderen van drie tot en met 12 jaar (Brusselnorm). Bron:
ADSEI (2015a).

In geen enkele gemeente wordt de Brusselnorm ook maar benaderd. In de gemeente Sint-Joost-ten-Node werd geen subsidieaanvraag ingediend. Ter vergelijking: in het Vlaams Gewest gebruikt 57% van alle gezinnen minstens één keer
per week een vorm van opvang voor de schoolgaande kinderen. De helft hiervan gebruikt opvang op en door de school (Syntheserapport Staten-Generaal
Schoolkinderopvang, 2013).
88 Tijdens het schooljaar 2014-2015 vond het telmoment plaats de eerste dinsdag na de paasvakantie om
16u30.

D e e l 4 : Opvang van schoolkinderen - 1 2 1

Kindbegeleiderratio
Voor het schooljaar 2014-2015, gebaseerd op de 105 subsidieaanvragen brede
opvang, noteren we grote verschillen in aantal kinderen per begeleider. Dat gaat
van één begeleider voor drie kinderen (minimum) tot één begeleider voor 65
kinderen (maximum).
Ter vergelijking: in het Vlaams Gewest ligt deze ratio in meer dan 90% van de
scholen op minder dan één begeleider per 30 kinderen. In ruim een kwart van
de grotere scholen in het Vlaams Gewest worden er voor en na schooltijd meer
dan 30 kinderen per begeleider opgevangen (Syntheserapport Staten-Generaal
Schoolkinderopvang, 2013).
Figuur 55
Kindbegeleiderratio van de opvang op en door de school 2014-2015 (n = 105)

ratio
Bron: Algemene Directie Onderwijs en Vorming VGC

Het personeel
Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een basissubsidie
brede opvang is tevens dat de school medewerkers inzet die beschikken over
een adequaat diploma, getuigschrift of attest89. Uit onderzoek bij kinderen,
blijkt ook dat dit een positieve invloed heeft op de door kinderen gepercipieerde kwaliteit (Peleman et al., 2014). Indien dit niet het geval is, dan zorgt de
89 Onder een adequaat diploma, getuigschrift of attest wordt verstaan: een onderwijsdiploma; een kwalificatiebewijs zoals omschreven in ‘het ministerieel besluit tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen’ van 3 maart 2010 (gewijzigd bij ministerieel
besluit van 7 januari 2011 en 5 december 2012); een attest hoofdanimator in het jeugdwerk.
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aanvrager ervoor dat minstens één medewerker de opleiding “begeleider in de
buitenschoolse kinderopvang” start. Op een totaal van 523 unieke werknemers
beschikt ruim één derde (35%) over een onderwijsdiploma of deze slaagde voor
minstens twee jaar van deze opleiding. Bij 23% van de werknemers is de opleiding niet gekend90 en bijna één vijfde van de werknemers (19%) heeft een attest
begeleider in de buitenschoolse opvang. Eén tiende van de werknemers heeft
een bachelordiploma (of gelijkwaardig) en 8% heeft een diploma kinderzorg.
Figuur 56
Kwalificaties van begeleiders van de opvang op en door de school 2014-2015
(n = 523)

Bron: Algemene Directie Onderwijs en Vorming VGC

Samenvattend
We beschikken over zeer weinig – en vaak louter beschrijvende – informatie
met betrekking tot de opvang georganiseerd op en door de Brusselse Nederlandstalige scholen om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over het bereik
of de kwaliteit van dit opvangaanbod. Verder en meer intensief onderzoek is
hiervoor noodzakelijk.
Het bereik van de opvang is relatief beperkt en lager dan in het Vlaams Gewest.
Wat enkele basale kwaliteitscriteria betreft (kindbegeleiderratio en kwalificaties) hinkt Brussel niet achterop bij Vlaanderen.

90 Niet gekend betekent hier dat de opleiding niet geselecteerd werd uit een keuzelijst van mogelijke opleidingen.
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4.3. Initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO)
Aan de hand van een invulfiche rapporteerden de coördinatoren onder meer
over de verschillende types opvang per opvanglocatie, de opvangcapaciteit, de
bezettingsgraad en het bereik, uitgedrukt in aantal unieke kinderen. Daarnaast
deden we zeven semigestructureerde interviews met de IBO-coördinatoren over
hun opname- en voorrangsbeleid, hun verwachtingen en hun visie op de uitdagingen voor de toekomst. De gemiddelde tijdsduur per interview bedroeg circa
56 minuten. De respondenten waren91 :
- de directeur van de Buiteling vzw
- de directrice IBO van vzw Sint-Goedele Brussel
- één van de twee IBO-coördinatoren van vzw de Rivieren
- de (toenmalige) IBO-coördinatrice IBO Helmet, vergezeld door de regioverantwoordelijke van vzw Felies
- de coördinatrice van IBO Nekkersdal
- de coördinatrice van IBO De Verliefde Wolk, vzw De Welvaartkapoen
- een IBO-vestigingsverantwoordelijke van Anderlecht (ter vervanging van
een afwezige coördinator)

Het opvangaanbod
Er waren in 2015 officieel 21 IBO-opvanglocaties in het BHG, die worden aangestuurd door zeven organiserende besturen: de Buiteling vzw (zes opvanglocaties), Gemeente Anderlecht (drie opvanglocaties), Gemeenschapscentrum
Nekkersdal (één opvanglocatie), Sint-Goedele vzw (zes opvanglocaties), vzw de
Rivieren (twee opvanglocaties), vzw de Welvaartkapoen (twee opvanglocaties)
en vzw Felies (één opvanglocatie). Deze IBO’s voorzien in een aanbod voor opvang voor en/of na school, op woensdagnamiddag, tijdens schoolvakanties en
op schoolvrije dagen. De Brusselse IBO’s worden elk gekenmerkt door hun eigen
uniciteit, authenticiteit en eigenheid. Waar het ene IBO wordt aangestuurd door
de gemeente, is een ander IBO verbonden aan het gemeenschapscentrum. Nog
een ander IBO is een vzw die ook aan sociale economie doet of maakt deel uit
van een grotere zorg- en/of onderwijsorganisatie. Toch hebben ze een gedeelde
visie. Zo vermeldt een coördinator:
“We moeten een dienstverlening leveren aan ouders, maar dat moet een kwalitatieve
dienstverlening zijn, waarin dat je vanuit een pedagogische invalshoek naar kinderen kijkt, daar zinnige dingen mee doet, kinderen laat ontwikkelen, kansen geeft
om hun talenten te ontwikkelen, kansen geeft om niks te doen, kansen geeft om
goestingen uit te voeren en te zoeken – wie ben ik? – aanvullend op onderwijs.”
De opvangcapaciteit varieert naargelang het moment. De IBO-coördinatoren
rapporteerden volgende totale opvangcapaciteit naargelang type opvang in
201592.
91 Alle participanten zijn benoemd als IBO-coördinator om privacy te garanderen.
92 Het aantal opvangplaatsen tijdens de schoolvakanties is inclusief 58 opvangplaatsen waar enkel opvang
voor en na de gemeentelijke vakantiewerking wordt voorzien.
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Figuur 57
Opvangcapaciteit van de 21 IBO-opvanglocaties in 2015 (zelfrapportage)

Slechts vier IBO-opvanglocaties voorzien in een aanbod voor opvang voor school
en die capaciteit is dan ook heel wat beperkter dan op andere momenten.
Het aanbod van de IBO’s is geografisch ongelijk verdeeld. Zo zijn er enkel IBOopvanglocaties in de gemeenten 1000 Brussel, Laken, Sint-Jans-Molenbeek, Anderlecht, Jette, Sint-Joost-ten-Node, Ganshoren, Schaarbeek, Vorst en Etterbeek.
Onderstaande figuur geeft een overzicht van de opvangcapaciteit per gemeente
in 2015.
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Figuur 58
Opvangcapaciteit na de schooluren in IBO’s per gemeente (n = 993)

In totaal wordt amper 2,18% van de Brusselnorm bereikt. Op gemeenteniveau
noteren we volgende verdeling.

93 We dienen rekening te houden met een zekere foutenmarge. We berekenden immers het bereik op basis van
de capaciteit in een gemeente, maar IBO’s schrijven niet noodzakelijk enkel kinderen uit die gemeente in.
94 Het betreft hier het aantal unieke ingeschreven kinderen in 2014 voor 20 Brusselse IBO-opvanglocaties.
Van één IBO-opvanglocatie is het aantal niet gekend. Het betreft tevens het totaal aantal unieke kinderen. De
kinderen werden immers niet ingedeeld naar type opvang.
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Figuur 59
Bereik van de IBO’s na de schooluren in functie van de Brusselnorm93

Teller: gerapporteerde opvangcapaciteit na de schooluren.
Noemer: 30% van het aantal drie tot en met 12-jarigen (Brusselnorm) per gemeente op 1
januari 2015 (ADSEI, 2015a).

We vroegen de IBO-coördinatoren tevens naar het totaal aantal unieke ingeschreven kinderen voor het werkingsjaar 2014, daar één beschikbare opvangplaats niet noodzakelijk gelijkstaat aan één gebruiker. In 2014 bereikten de
Brusselse IBO-opvanglocaties 4.398 kinderen met een leeftijd van drie tot en
met 12 jaar94.
Afgezet tegenover het aantal drie tot en met 12-jarigen in Brussel en rekening
houdend met de Brusselnorm, noteren we een dekkingsgraad van 9,64% in het
BHG. We dienen ook hier rekening te houden met een bepaalde foutenmarge,
aangezien de IBO-opvanglocaties kinderen niet louter op basis van de woonplaats inschrijven. Op gemeenteniveau noteren we opnieuw een grote differentiatie.
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Figuur 60
In IBO’s ingeschreven kinderen per gemeente (2014) op de Brusselnorm

Teller: totaal aantal unieke ingeschreven kinderen in 2014 in de Brusselse IBO’s (zelfrapportage) per gemeente (locaties IBO’s).
Noemer: 30% van het aantal drie tot en met 12-jarigen (Brusselnorm) per gemeente in het
BHG in 2015. Bron: ADSEI (2015a).

In 2014 bereikten de IBO’s in de gemeenten Brussel, Sint-Joost-ten-Node en
Ganshoren het hoogste aandeel kinderen. In het beste geval (Sint-Joost-tenNode) gaat het nog maar om de helft van de Brusselnorm.
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Bezettingsgraad
Voor het werkingsjaar 2014 bedroeg de bezettingsgraad (de mate waarin de
capaciteit volledig benut is), over alle IBO-opvanglocaties heen 85%95. Onderstaande figuur geeft de variatie in bezettingsgraad weer.
Figuur 61
Bezettingsgraad van de IBO’s in 2014 (n = 18)

De IBO’s lijken dus ongeveer steeds volzet: de meesten hebben een zelf gerapporteerde bezetting tussen de 80% en de 100%.

Bereik en voorrangsbeleid
Volgens de coördinatoren is het bereik sterk afhankelijk van het profiel van de
kinderen in de scholen waarmee wordt samengewerkt en van de mate waarin
deze scholen zelf ook in een opvangaanbod na schooltijd voorzien.
“Na de schooluren hebben wij voornamelijk kinderen van Nederlandstalige, werkende ouders, die meestal ook een puur Belgische achtergrond hebben en dus een
minderheid van kinderen van ouders met een migratieachtergrond. Als je dan kijkt
naar de vakantieperiode, dan heeft het overgrote deel van onze kinderen een migratieachtergrond […] dat is heel, ja, naargelang de periode is dat anders.”
“Misschien de kansarmere groepen, die zijn bij ons minder vertegenwoordigd, omdat
natuurlijk de kinderen van werkende ouders hebben meer nood aan de naschoolse
opvang en de ouders van kwetsbaardere gezinnen (euh)… die kinderen worden opgehaald na school […] ja, en we zitten altijd volzet, dus die kunnen er bij wijze van
spreken ook niet meer bij.”
95 Van 3 IBO-opvanglocaties is de bezettingsgraad voor het werkingsjaar 2014 niet gekend.
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Ook de gemeente, buurt en/of wijk is een belangrijke factor.
Daarnaast merkt een IBO-coördinator een oververtegenwoordiging op van kleuters:
“Allé, als we kijken naar de leeftijd in onze IBO’s dan zijn die kleuters echt oververtegenwoordigd door een aantal keuzes die we gemaakt hebben… maar we blijven wel
heel veel vragen krijgen van ouders, ook van plus acht/vanaf het derde leerjaar, waar
we niet altijd kunnen aan beantwoorden.”
Dat laatste is ook in het Vlaams Gewest een feit: terwijl 21% van de kleuters
regelmatig een IBO bezoekt, is dat ongeveer 16% van de lagere schoolkinderen
(Syntheserapport Staten-Generaal, 2013).
Op zes IBO-opvanglocaties na, geldt een algemene voorrang voor werkende en/
of studerende ouders. Toch zijn meerdere coördinatoren ook bereid om meer
sociale criteria te gebruiken om de opvang toegankelijker voor alle kinderen te
maken:
“Misschien is het nu wel (euh)… het moment om eens na te denken: moeten we een
aantal plaatsen blijven reserveren voor die sociale functie, omdat de druk van de
werkenden wat groter wordt, maar daar zijn de meningen over verdeeld.”
“We hebben daar al veel over nagedacht eigenlijk […] we schrijven maar zoveel werkende of studerende ouders in en de rest houden we vrij voor niet-werkenden, maar
de vraag is zo groot dat het percentage bepalen ons eigenlijk onmogelijk lijkt.”

Inschrijvingsbeleid en wachtlijsten
Opvang na school
Sommige IBO’s geven aan het einde van het schooljaar een reservatiefiche aan
ouders die reeds beroep doen op het IBO, aan ouders die op de wachtlijst staan
en aan ouders die zich in de loop van het schooljaar aanmeldden met een vraag
naar opvang. Er wordt dan gewerkt met twee inschrijfperiodes, waarbij men tijdens de eerste week voorrang geeft aan werkende ouders en tijdens de tweede
week aan niet-werkende of niet-studerende ouders96. Zowel tijdens die eerste
als die tweede week is het letterlijk aanschuiven. Deze verschillende inschrijvingsperiodes werden een aantal jaren geleden opgezet “om daar toch niet alleen
de datum van aanmelden te gebruiken”.
Een ander IBO werkt met een systeem van prioritaire en niet-prioritaire scholen: ouders van prioritaire scholen, waarmee het IBO een samenwerkingscontract heeft, kunnen dan eerst intekenen voor het aanbod en indien nadien nog
plaats vrij is, kunnen ouders van andere, niet-prioritaire scholen intekenen.
96 Bij alle IBO’s wordt werken en studeren onder dezelfde noemer geplaatst. Wanneer dus voorrang wordt
gegeven aan werkende ouders, dan betreft het ook ouders die een opleiding volgen.
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Occasioneel gebeurt het dat scholen de documenten voor inschrijving aan het
begin van het schooljaar reeds meegeven aan de ouders en bij twee IBO’s wordt
er tevens in de mogelijkheid voorzien om digitaal in te schrijven.
Nog een ander IBO werkt in samenwerking met de school, met lange opvangplannen (opvang tot 18u30), waarbij kinderen worden ingeschreven in het IBO
en korte opvangplannen (opvang tot 16u30), waarbij de kinderen in de nabewaking op school blijven. Aan het begin van het schooljaar
“[…] vullen alle ouders een opvangplan in en op basis daarvan wordt er beslist […].
Als iedereen bekend heeft gemaakt wat hij nodig heeft, dan gaan wij kijken tot hoe
laat wij alle kinderen kunnen [opvangen].”
Vakantieaanbod
Wat het vakantieaanbod betreft, rapporteren de IBO-coördinatoren voor 2015
een totale opvangcapaciteit van 1.007 opvangplaatsen97. Ouders kunnen hun
kinderen inschrijven voor het vakantieaanbod van het IBO als ze in die gemeente wonen, werken of als hun kind er naar school gaat.
Praktisch gebeurt dat op verschillende manieren. In één IBO krijgen ouders die
geregistreerd staan in het adressenbestand op voorhand een kalender, waarop
staat aangeduid vanaf wanneer ouders hun kind(eren) kunnen inschrijven voor
het vakantieaanbod. Drie voorrangsgroepen worden er onderscheiden: eerst
voorrang voor kinderen waarvan beide ouders werken (of één ouder in het geval
van eenoudergezinnen); nadien voor gezinnen waarvan de ene ouder werkt en
de andere ouder niet werkt; en tot slot voor kinderen waarvan geen van beide
ouders werken.
Analoog met het opvangaanbod na school, organiseren enkele IBO’s opnieuw
twee inschrijvingsperiodes: een eerste periode voor vaste vakantieklanten en
een tweede inschrijvingsperiode voor nieuwe kinderen. Indien volzet, dan komen de kinderen op een wachtlijst terecht waar niet het systeem van “first
come, first served” wordt toegepast, maar aan de hand van een puntensysteem
wordt gewerkt.
Waar het ene IBO werkt met vaste inschrijvingsmomenten, zowel ter plekke als
online, werkt het andere IBO net niet met vaste inschrijvingsmomenten. Daar
wordt ingeschreven aan de hand van een inschrijvingsformulier dat wordt verstuurd per mail, per post en in de scholen wordt uitgedeeld…”en dan inschrijven
tot het volzet is”
Er is ook een IBO dat tijdens de vakanties samenwerkt met de gemeentelijke
jeugddienst, die speelweken organiseert. Het IBO verzorgt dan de vooropvang
(van 7u15 tot 9u00) en naopvang (van 16u15 tot 18u15). Nog een ander IBO organiseert zelf speelweken.

97 Het aantal opvangplaatsen tijdens de schoolvakanties is inclusief 58 opvangplaatsen waar enkel opvang
voor en na de gemeentelijke vakantiewerking wordt voorzien.
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Wachtlijsten
Voor het opvangaanbod na school geven vijf van de zeven coördinatoren aan
dat er korte wachtlijsten zijn.
“Ik schrijf de kinderen in en van zodra het volzet is, dan wordt er ingeschreven [op de
wachtlijst] op basis van een criterialijst. Bijvoorbeeld, naar welke school je gaat, werkende ouders of niet-werkende ouders, is er naschoolse opvang, ja dan nee? Welke dagen willen ze? Hoe meer dagen je wenst, hoe hoger je komt met een aantal punten.”
In een ander IBO is er bijvoorbeeld een korte wachtlijst, aangezien dat IBO samenwerkt met een school waar geen nabewaking wordt georganiseerd. Daarnaast is de kans relatief groot dat er in de loop van het schooljaar, alsnog een
plaatsje vrijkomt.
“…maar wij hopen ook dat er een oplossing is van de school. Dus dan is er een uurtje
studiebegeleiding van de school […]. Enfin, 10 à 15 kinderen gingen naar die studie
en dan was de bezetting in het IBO lager en konden de kinderen na de studie naar
het IBO komen. Dan was er al een deel van die kinderen weg en was er terug een
evenwicht.”
Wat het vakantieaanbod betreft, geven enkele coördinatoren aan dat de wachtlijsten voor opvang tijdens de schoolvakanties eerder beperkt zijn, maar dat
betekent daarom niet dat er geen nood is aan een (meer) uitgebreid vakantieaanbod:
“De meeste mensen weten wel al dat er niet zoveel plaatsen zijn […], de ouders
krijgen ook een standaardbrief toegestuurd, waarin staat dat we volzet zijn. Het is
niet zo dat we iedereen… we sporen ze [ouders] ook echt wel aan om alternatieven
te gaan zoeken.”
“We kennen onze gezinnen ondertussen. We weten ook wie gaat er laat komen met
zijn vraag, dus we gaan daar dan wel in overtal soms ook om die toch nog bij ons
een plek te geven, omdat we weten dat zij ook wel dat vertrouwen nodig hebben …
en dan doen we een inspanning.”
Indien kinderen tijdens de vakanties effectief op een wachtlijst staan, worden
ouders de dag zelf nog verwittigd wanneer er een plaats vrijkomt. De IBO’s hebben ervaring met planning en zijn flexibel:
“Daarnaast zorgen we ervoor dat we de flexibiliteit hebben, wetende dat als je 100%
gereserveerde plaatsen hebt, dat er toch maar 95% zal ingevuld zijn en dat je dus
105% inschrijft […] er zijn ook gezinnen die op 30 juni beseffen: ‘ow, het is morgen
geen school… heb jij opvang voor mij?’ Om het mogelijk te maken dat kinderen die
in een zodanig penibele situatie zitten dat die… dat wij zoiets hebben van, dat kind
moet, om een toffe vakantie te hebben, naar het IBO kunnen komen”.
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Bekendmaking
Over de bekendmaking van het IBO-aanbod zijn de meningen verdeeld. Een
coördinator zegt dat ouders zelf initiatief moeten nemen om in te tekenen voor
de opvang na school, terwijl twee andere coördinatoren vinden dat bekendmaking niet – of enkel in het begin, bijvoorbeeld bij de oprichting van een nieuw
IBO – aan de orde is,
“We hebben dat enkele jaren geleden gedaan, omdat we niet aan onze plaatsen kwamen, maar nu hebben we dat niet meer gedaan […] Ik ben daar niet tegen hé, maar
we mogen ook niet in overbezetting gaan, dat is ook kwalitatief niet meer haalbaar.”
“We maken relatief weinig reclame omdat we eigenlijk totaal niet aan de vraag kunnen beantwoorden.”
Daartegenover vult een coördinator aan:
“Wij maken veel reclame. Los van het feit dat je hierop door ouders wel wordt aangesproken: ge moet geen reclame maken, want ge zijt toch altijd volzet.”
Of als het over de bekendmaking van het vakantieaanbod gaat:
“We hebben te weinig plaatsen. We moeten daarom altijd opletten, je kan wel reclame maken […] maar kampeertoestanden, daar hebben wij geen tijd voor […] De
eigen klanten krijgen voorrang. Dat is puur uit noodzaak.”
Als er effectief aan bekendmaking wordt gedaan, dan gaat dat met mond-aanmond reclame, via de school, via flyers (al dan niet gericht per post verstuurd
op basis van het eigen bestand) of reclame geadresseerd aan verschillende initiatieven in de buurt, folders, etc. Bij sommige IBO’s zijn de begeleiders ook
duidelijk herkenbaar aan hun IBO-trui.

Ouderbijdragen
Qua tarifering rapporteren de coördinatoren grote verschillen, maar allen volgen
de richtlijnen van Kind en Gezin:

Voor en na schooltijd
Schoolvrije dagen: <3 uur
Schoolvrije dagen: 3 uur tot 6 uur
Schoolvrije dagen: >6 uur
Woensdagnamiddag

Tarieven
Minimaal € 0,77 per begonnen halfuur
Tussen € 2,87 en € 4,65
Tussen € 4,30 en € 7,00
Tussen € 8,55 en € 13,99

Vrije keuze tussen één van de tariefregelingen hierboven

Bron: besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang; www.kindengezin.be
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De tarieven worden berekend op basis van het bruto jaarinkomen98. Na de
schooluren, bedraagt de gemiddelde kostprijs per begonnen halfuur € 0,82. Dit
is het normale tarief voor mensen met een bruto jaarinkomen hoger dan om en
bij de € 38.000. Eén IBO werkt niet per begonnen halfuur en rekent een normaal
standaardtarief van € 3,35 aan voor een avond (minder dan drie uur) en € 5 voor
opvang tussen de drie en de zes uur. Alle IBO’s passen daarbij ook uitzonderingen (of sociale tarieven) toe. Bij de eerste uitzondering, (voor gezinnen met een
bruto jaarinkomen dat schommelt tussen de € 24.000 en de € 38.000), bedraagt
de gemiddelde kostprijs per begonnen halfuur € 0,47 (minimum = € 0,39; maximum = € 0,64) of voor het ene IBO een standaardprijs van € 1,85 voor een avond
(minder dan drie uur) en € 2,75 voor opvang tussen de drie en de zes uur.
Zes van de zeven IBO’s passen ook een tweede uitzondering toe voor mensen
met een laag bruto jaarinkomen, dat schommelt tussen de € 12.000 en de €
24.000. De gemiddelde prijs per begonnen halfuur bedraagt dan € 0,28 (minimum = € 0,19; maximum = € 0,43) of voor het ene IBO een standaardprijs van €
1,15 voor een avond (minder dan drie uur). Het sociale tarief voor opvang tussen
de drie en de zes uur bedraagt er € 2,05.
Twee IBO’s hanteren daarnaast nog een derde uitzondering, voor ouders met
een zeer laag bruto jaarinkomen (minder dan € 12.000) met een gemiddelde
kostprijs per begonnen halfuur van € 0,14. Een nultarief wordt slechts uitzonderlijk in één IBO gehanteerd.
Daarnaast bieden enkele IBO’s ook 20 à 25% korting bij het inschrijven van een
tweede kind uit het zelfde gezin.
Wat de dagprijs voor opvang tijdens de schoolvakanties betreft, bedraagt het
standaardtarief gemiddeld € 11,32 (minimum = € 7,00; maximum = € 13,99).
Bij de eerste uitzondering betaalt een ouder gemiddeld € 6,34 (minimum = €
5,50; maximum = € 9,00). Bij de tweede uitzondering, die wordt toegepast bij zes
van de zeven IBO’s bedraagt de gemiddelde dagprijs € 4,08 (minimum = € 3,27;
maximum = € 6,00). Twee IBO’s passen, naar analogie met de kostprijs voor de
opvang na school, ook een derde uitzondering toe, met een gemiddelde dagprijs
van € 2,83. Voor de opvang tijdens schoolvakanties wordt er vooraf gefactureerd: ouders betalen op voorhand om zeker te zijn van een opvangplaats voor
hun kind(eren).

98 De gehanteerde indeling in inkomensgroepen zijn niet voor alle IBO-opvanglocaties dezelfde. We gebruiken
hier telkens de minimum en maximumbarema’s die de IBO-coördinatoren aangaven.
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Onderstaande figuur geeft aan hoeveel kinderen welke bijdragen betaalden in
2014.
Figuur 62
Aantal ingeschreven kinderen naargelang ouderbijdrage in 2014 (n = 3.952)99

Er is ook een grote variatie in de manier waarop met afwezigheden wordt omgegaan. In het ene IBO is het melden van afwezigheid verplicht (met een boete
van € 5), terwijl dat bij anderen niet het geval is. In de vakantieperiodes wordt
soms een doktersattest geëist bij ziekte van het kind.
Uit de interviews met de coördinatoren blijkt dat kleine IBO’s op een zeer flexibele manier kunnen omgaan met afwezigheden:
“Bij de schoolopvang vult dat zichzelf wel in. Er zijn kindjes genoeg op school… dus
dat kan snel ingewisseld worden.”

Groepsindeling
Of de kinderen al dan niet in leeftijdsgroepen ingedeeld zijn, is afhankelijk van
de vestiging van de opvanglocatie, de gemaakte samenwerkingsovereenkomsten met scholen en/of andere partners en het moment van opvang. Op sommige opvanglocaties wordt enkel met kleuters gewerkt, bij andere is er een mix
tussen kleuters en lagere schoolkinderen. Op sommige locaties worden de kinderen ingedeeld naar leeftijd of leerjaar, terwijl op andere locaties de kinderen
enkel worden ingedeeld voor het vieruurtje. Nog andere opvanglocaties maken
gebruik van verticale groepen tijdens het vieruurtje.
99 Het betreft hier de valid percentages op basis van het aantal unieke ingeschreven kinderen in desbetreffende IBO-opvanglocaties, dus zonder de missing values. Van één IBO-opvanglocatie is het aantal unieke ingeschreven kinderen in 2014 niet gekend.
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Het is wel zo dat ieder IBO gebruikmaakt van zowel horizontale alsook verticale
groepen en dat dit veelal intern bepaald werd, afhankelijk van moment tot moment en de beschikbare infrastructuur.

Het personeel
In 2015 werkten 166 unieke personen in de Brusselse IBO’s, waarvan 129 begeleiders en 23 coördinatoren.
Figuur 63
Personeel in de Brusselse IBO’s (n = 166)

Wat kwalificaties en attesten betreft, beschikt 30% van deze begeleiders niet
over een diploma hoger secundair onderwijs, terwijl één vierde (25%) afstudeerde in de richting BSO Kinderzorg. Bijna de helft van de begeleiders (47%) heeft
een vormingsattest, waarvan 68% een attest begeleider buitenschoolse opvang;
30% een attest begeleider in de kinderopvang en 2% een ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse opvang.
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Figuur 64
Kwalificaties en attesten van de kinderbegeleiders (n = 129)

Bron: databestand Kind en Gezin

De 23 coördinatoren hebben doorgaans (83%) een diploma hoger onderwijs.
Figuur 65
Kwalificaties en attesten van de coördinatoren (n = 23)

Bron: databestand Kind en Gezin
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De statuten100 van de begeleiders en coördinatoren zijn een bron van frustratie.
Hoewel werken met ge(s)co’s een historisch gegeven is eigen aan de buitenschoolse kinderopvang, zorgt dit voor een restrictie in keuzevrijheid:
“De statuten waar onze begeleiders in werken, dat is voor 95% geco-statuten. En dat
zorgt er ook voor dat je geen scala van kandidaten hebt en dus uw poule om uit te
kiezen is niet zo groot.”
Twee derden (65%) van de 166 werknemers werkt in een GE(S)CO-statuut:
43,48% van de coördinatoren en 85,19% van de begeleiders. 7% van de werknemers werkt als generatiepacter, waarvan 6% in een begeleidende functie.
Figuur 66
Personeelsstatuten in de Brusselse IBO’s101

Bron: databestand Kind en Gezin

Een sterke netwerking
De Staten-Generaal Schoolkinderopvang pleitte voor een sterkere netwerking
voor de buitenschoolse opvang. In Brussel heeft die al een hele traditie en wordt
vaak “webfunctie” genoemd. De webfunctie betekent dat men als buitenschoolse opvang instaat voor het creëren van een gevarieerd keuzeaanbod van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen, in samenwerking met partners uit de buurt. Men
bouwt een netwerk dat tegelijk ook de toegankelijkheid van de andere voorzieningen voor kinderen van de buitenschoolse opvang vergroot. De activiteiten
100 DAC staat voor Derde Arbeidscircuit en ontstond in de jaren ’80 als een vorm van directe jobcreatie voor
werklozen. Ondertussen werden de meeste projecten in kader van DAC geregulariseerd. De nog bestaande
DAC-projecten worden verder gesubsidieerd. In het kader van het GENERATIEPACT worden middelen voorzien
voor de tewerkstelling van laaggeschoolde jongeren. GE(S)CO staat voor gesubsidieerd contractueel waarbij de
werkgever een loonpremie ontvangt voor dergelijke tewerkstelling. PWA is de afkorting voor Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap waarbij werknemers – tegen een vergoeding – taken uitvoeren die binnen het gewone
arbeidscircuit niet uitgevoerd kunnen worden. Sociale Maribel ontstond ter bevordering van de tewerkstelling
in de non-profitsector, waarbij de werkgever recht heeft op een forfaitaire vermindering van RSZ-bijdragen.
101 Kind en Gezin registreert de personeelsstatuten van de werknemers bij de IBO’s op basis van rapportage
door de IBO’s.
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vinden vaak plaats in de infrastructuur van de partnerorganisaties. Kinderen
maken hierdoor deel uit van hun buurt en krijgen de kans zich in deze buurt te
bewegen. Daarnaast is het mogelijk dat het IBO partnerorganisaties uitnodigt
om activiteiten in het IBO zelf te organiseren (De Weyer & Van Laere, 2009). Uit
de interviews blijkt dat alle IBO’s een sterke webfunctie hebben uitgebouwd.
Doorheen de jaren werd sterk ingezet op samenwerking met andere partners.
Met webpartners wordt de concrete invulling van het aanbod afgestemd en
maken kinderen kennis met organisaties in de buurt. De voordelen van deze
samenwerkingen zijn volgens de coördinatoren onder meer een verruiming van
het aanbod, vorming en inspiratie voor de begeleiders, alsook het terugkerend
aspect, waardoor kinderen de partnerorganisaties echt leren kennen en zo de
drempel naar andere organisaties verkleint.
De coördinatoren zeggen dat deze samenwerkingen (zoals het organiseren van
een activiteitennamiddag) geen invloed hebben op het aantal inschrijvingen:
“Ouders schrijven echt in op basis van nood […] Het is echt puur een nood aan opvang, ongeacht wat we doen.”
De samenwerkingen hebben als bijkomend voordeel dat ze capaciteitsverhogend kunnen werken:
“We zaten met zoveel kinderen en er was meer vraag dan plaats, dus wij zijn naar
een manier gaan zoeken… en zo zijn die samenwerkingen ontstaan om die [de kinderen] ergens anders te gaan parkeren. Van de nood is dan een deugd gemaakt en dan
kom je tot zo’n aanbod.”
Bijna alle IBO’s benoemen evenwel enkele moeilijkheden bij dergelijke vormen
van samenwerken, waarbij het gebrek aan potentiële partners, financiële drempels, problemen inzake vervoer, begeleiding en coördinatie:
“Webpartners […] die zijn altijd in de wijk en die worden steeds moeilijker om te vinden. Dat is omwille van financiële redenen waarbij de vzw’s budgettair krap zitten
en dus aan elkaar meer geld beginnen te vragen, maar dat gaat niet altijd…dus dat
is echt een zoektocht eigenlijk […]. Het is altijd weer onderhandelen over budget en
voor ons altijd weer rekenen of het dan nog mogelijk is.”
“Het blijft altijd een afwegen naar: hoeveel bied je aan? We hebben wel vorig jaar
bewust de keuze gemaakt om meer te investeren in het opleiden van onze begeleiders
om themagerichte ateliers te geven, zodat zij dat zelf kunnen doen eerder dan (euh)…
partnerorganisaties in huis te halen.”
“Wij hebben geluk dat we een partner hebben met een camionette, die kunnen wij
dan de woensdag verhuren en daarmee vertrekken we […]. Maar dan moeten we al
twee keer over en weer, en dat is ook een personeelslid dat je daarmee verliest.”
“Het traject heen-en-weer altijd: wie is er verantwoordelijk om de kinderen te halen
en te brengen? […] Dat is een moeilijk punt. Op zich lijkt het wel logisch en dat is
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maar een kleine moeite, maar je mist dan ook wel mensen […]. En je zit ook met uw
aantallenquota.”
“Wij hebben geen begeleiders ‘op overschot’ om dan die kinderen te gaan vervoeren.
We lossen dat op door vrijwilligers in huis te halen maar die mogen ook niet – en dat
heeft met verzekeringen te maken – alleen op stap met 20 kinderen.”
“Wij willen wel toeleiden, maar bon… waar is de grens tussen toeleiden en vervoersdienst spelen?”
“Dat is heel veel mailen en nog eens mailen en nog eens bellen en blijven bellen… en
blijven aandringen en pushen. Het opvolgen vraagt heel veel energie en tijd.”
Indien men samenwerkt met partnerorganisaties die ook eigen inschrijvingen
organiseren, dan is het doelpubliek vrijwel gelijkaardig:
“Het grootste verschil is de taal hé. Er zijn hier geen andere Nederlandstalige activiteiten in de buurt dus als we samenwerken is dat altijd met Franstalige kinderen, dus
zitten we meteen met een vertaalprobleem […] Qua samenstelling, los van de taal is
er niet veel verschil hé.”
Hoe bij dergelijke samenwerkingen getarifeerd wordt, is opnieuw verschillend
van IBO tot IBO. Bij sommige ateliers bijvoorbeeld worden de kinderen uitgeschreven uit het IBO en vallen zij onder de tarifering en verzekering van de
partnerorganisatie, waarmee wordt samengewerkt. In andere IBO’s is dat niet
het geval:
“Dat is onze voorkeur, als we een partneriaat aangaan, is een vast tarief per uur…
voor een activiteit die bij ons wordt gegeven. Dus niet op basis van het aantal kinderen. Al zijn er een aantal partners die daar echt wel op staan, dat kinderen bij
hen ingeschreven zijn, dus daar zoek je een middenweg: hoe gaan we dat financieel
regelen? Wie registreert die kinderen?”
“We hebben altijd gezegd: wij hebben onze prijs en daar is alles in inbegrepen, uitstappen, extra activiteiten, … en we gaan nooit iets meer vragen, net om het mogelijk
te maken voor iedereen om deel te nemen aan onze activiteiten.”

Doorverwijzen
Een ander aspect van de netwerking is dat alle coördinatoren een doorverwijsfunctie opnemen. Dit kan gaan van het meegeven van een boekje of vakantiegids tot het contacteren van organisaties waarmee ze een samenwerkingsverband hebben: de zogenaamde webpartners, gemeenschapscentra, etc. Er wordt
eveneens doorverwezen naar naburige Brusselse IBO’s en sommige coördinatoren verwijzen tevens door naar privé-initiatieven, die (sport)kampen organiseren. Er wordt dus samen met ouders gezocht naar alternatieven.
“Ja, wij proberen altijd door te verwijzen. Dat gaat dan ja, naar de andere Brusselse
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IBO’s (euh)… maar ook naar ander aanbod in de gemeente waar de vestiging zich
bevindt (euh)… en afhankelijk van het gezin dat komt, doen we dat redelijk intensief
of geven we gewoon informatie door.”
Een verantwoordelijke vertelt:
“Eén van mijn begeleiders zegt dat we bijna een sociaal bureau zijn… bijna een
maatschappelijk werker. Het is ook zo hé, je helpt de ouders ook.”
Deze doorverwijsfunctie is zeker niet vanzelfsprekend en vraagt veel tijd en
energie:
“Het doorverwijzen is met ons publiek ook echt wel moeilijk.”
“We sturen wel onderling door als er nog plaats is en dan kunnen wij wel doorsturen
maar we merken, ons ouderpubliek zomaar hun kinderen naar een andere gemeente
sturen, dat dat niet gauw gebeurt.”
“Bijvoorbeeld als we zeggen, we zitten vol… je kan naar daar gaan. Neen, dat is te
ver. Dan gaat dat soms maar gewoon om een halte verschil. Praktisch voor die ouders
is dat heel bevreemdend… ongekend is onbemind.”

Samenwerking met het onderwijs
De samenwerking met de scholen varieert van oppervlakkig tot zeer intensief.
In sommige gevallen organiseert de school zelf nabewaking maar is het onduidelijk hoe dit proces verloopt. In andere gevallen is de bewaking op school
enkel voor werkende/studerende ouders, wordt er gewerkt met korte en lange
opvangplannen of kunnen ouders kiezen.
Er zijn ook samenwerkingen opgezet, waarbij de school bijvoorbeeld eerst een
uur studie organiseert en zo overbezetting bij het IBO tegengaat. Een andere
reden voor samenwerking is communicatie met de ouders.
“Voor sommige ouders is het IBO het enige contact met de school, dus geven wij wel
vaak boodschappen door van de school. Daarom is een goede samenwerking met de
school wel écht nodig.”
“Zij hebben ons nodig, wij hebben hen nodig want zonder die samenwerking kunnen
wij onze deuren sluiten, dus in die zin zijn wij zeer mild voor elkaar. Zij hebben wel
minder nood aan ons als communicator, wij doen mee beroep op hun communicatiekanalen met de ouders.”
Overleg tussen school en IBO lijkt in elk geval zeer belangrijk:
“Het tarief van de opvang op school is zeer laag. Ik denk ongeveer 40 euro voor een
trimester, niet te vergelijken met ons tarief. Als je met een school goede afspraken
kunt maken over welke kinderen komen en je vindt elkaar daarin, bijvoorbeeld met
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een uur studie of een uur opvang op school voor oudere kinderen, dan is dat op zich
helemaal geen probleem dat je op dezelfde locatie zit. Als een school ook openstaat
dat er kinderen van een andere school bijkomen, dan is dat nog dubbel zo positief,
maar dan moet uw contact en relatie met de directie goed zijn. Dus het is zeker niet
altijd concurrentie maar wij hebben wel echt het gevoel dat als er twee aanbieders
zijn en je moet het verschil maken, louter op kwaliteit, dat dat voor ouders niet doorslaggevend is als het tarief zo verschillend blijft.”
De IBO-coördinatoren zijn er van overtuigd dat zij kwalitatief het verschil maken:
“Daar [op de school] is het effectief toezicht en hier is het een vzw waar kinderen effectief kunnen spelen, leren spelen, het kind ook kind mag zijn.”
“Naar mijn aanvoelen is er een zeer groot verschil op dit moment tussen wat het IBO
is en doet en wat scholen van opvang aanbieden. Wij proberen echt heel kwaliteitsvol
te werken (euh)… en onze regelgeving is daar ook op afgestemd en langs de andere
kant, wat er nu in scholen gebeurt: doe maar, zonder enig kader bijna.”
Uit verschillende getuigenissen komt de samenwerking met het onderwijs dus
naar voor als een veld van spanningen. Dat is enigszins anders in het kader van
de Brede School102, ook al is dat nog niet overal het geval:
“We hebben daar een partner bij om alles mee georganiseerd te krijgen. Soms is het
een getouwtrek met Brede School, enerzijds omdat wij hun doelstellingen natuurlijk
onderschrijven maar anderzijds omdat het praktisch nog haalbaar moet blijven en
dat vraagt tijd.”

Samenwerken met de speelpleinen?
Sinds vele jaren worden er speelpleinen in Brussel georganiseerd en sinds 2015
ressorteren zij onder de Algemene Directie Onderwijs en Vorming van de VGC.
De speelpleinen verwelkomen kinderen van 3 tot 14 jaar103. Ondanks het plaatstekort (ook tijdens schoolvakanties) ervaren de coördinatoren van de IBO’s de
speelpleinen als een vorm van concurrentie, vooral door de veel lagere ouderbijdragen104 in vergelijking met het IBO.
“De speelpleinen kosten maar een fractie van wat wij kosten. Dat is dubbele regelgeving, dubbele verwachtingen, … zeer verwarrend voor de mensen. Het inschrijfsysteem was ook helemaal anders, niet lokaal. We willen gezinnen opvangen, maar dan
moeten de overheden – want IBO zit bij VGC welzijn en de speelpleinen zitten bij VGC
onderwijs – dan moet daar een afstemming komen.”
102 Brede Scholen zijn scholen én organisaties die inzetten op maximale ontwikkelingskansen voor kinderen
en jongeren. Ze doen dat door samen te werken met de buurt, ouders en andere organisaties. http://www.vgc.
be/aanbod/leren/brede-school
103 http://www.vgc.be/aanbod/vrije-tijd/speelpleinen
104 In 2015 was de kostprijs voor de speelpleinwerking € 20 per week voor een eerste kind, € 15 per week voor
een tweede kind en € 10 per week voor derde en volgende kinderen. Kinderen uit gezinnen met een beperkt
inkomen (met een vroeger OMNIO-statuut) betalen € 5 per week (reductietarief).

D e e l 4 : Opvang van schoolkinderen - 1 4 2

Cartografie van de Nederlandstalige voorzieningen in Brussel
De grote verschillen in ouderbijdragen bemoeilijken de samenwerking, maar
beletten niet dat er op heel wat plaatsen synergiën gecreëerd worden:
“Bijvoorbeeld, tijdens de zomer was er op één opvanglocatie de afspraak, de 20 kleinste kinderen komen elke dag naar het IBO, die werden daar opgevangen door personeel van het IBO en dat was echt een programma op maat van de allerkleinsten dus
inhoudelijk was die opdeling wel goed. Maar er moet een gelijkschakeling komen in
dat tarief, die dubbelheid die willen wij niet.”
“Wij hebben onze IBO-werking in de vakantie, maar in de periode van collectieve
sluiting organiseren wij speelpleinen, al zijn daar nog een aantal punten die moeten
afgetoetst worden Hoe kan je dat [IBO en speelpleinen] op mekaar afstemmen?”
“Nu, het enige wat we zouden kunnen doen is vooropvang en naopvang organiseren, aangezien de speelpleinen veel kortere uren hebben en dan is er ook een aparte
tarifering.”

Autonomie en beleid
Bijna alle coördinatoren zeggen dat zij over voldoende autonomie beschikken
om zelf beslissingen te nemen. Meestal legt de Raad van Bestuur de grote lijnen
vast en de coördinatoren werken die uit. Soms is het omgekeerd: de coördinator
werkt een beleid uit en legt hierbij rekenschap af aan de Raad van Bestuur.
De coördinatoren benadrukken dat zij het belangrijk vinden dat ook de lokale
verantwoordelijken en pedagogische medewerkers inspraak hebben:
“Per jaar kiezen wij drie thema’s op welk vlak we willen onderzoeken en kijken of er
iets beter kan. We noemen dat dan werkgroepen en werkgroepthema’s. In een werkgroep zit dan een verantwoordelijke en begeleiders van de vestigingen, om te zorgen
dat dit op alle vestigingen gedragen is.”
De VGC (entiteit Gezin) wordt duidelijk erkend in haar ondersteunende en subsidiërende rol. De IBO-coördinatoren beseffen dat daar verwachtingen tegenover staan:
“Op een aantal jaar tijd heb ik de budgetten gradueel zien verdubbelen, wat ook
nodig is om kwalitatief te kunnen werken, maar daar staan wel heel wat verwachtingen tegenover die niet altijd waargemaakt kunnen worden…”
“Voor sommige vestigingen komen wij niet aan 20% [maatschappelijk kwetsbare
gezinnen] en dat heeft te maken met de populatie van de school waarmee je werkt.”
“Wij weten dat dat zo is [minimaal 65% kleuters in het opvangaanbod]. Wij weten
daar niet zozeer de reden of de achtergrond of beleid daarrond. Dus als de VGC oplegt
dat we daar moeten aan beantwoorden, dan moeten wij ons misschien intern wat
gaan herorganiseren… maar welke invloed heeft dat dan op later? Moeten we dan
zeggen, als kleuter mag je komen maar in de lagere school eenmaal niet meer? Of hoe
gaat dat dan? Ik weet het niet.”
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“Soms komen er zo instructies van VGC, zoals bijvoorbeeld voorrang geven aan kleuters…allé, de verhouding wijzigen […] en dan wordt daar wel over nagedacht maar
dat komt niet overeen met onze vraag […] wij zijn dan wel een beetje terughoudend,
want wij hebben een goed draaiende werking en willen dat stap voor stap doen.”
Ook de verwachtingen omtrent samenwerken met andere organisaties worden
aangehaald.
“We moeten daar een goede afweging in maken dan ‘wanneer, voor wie, waar? En
dan bedoel ik een aantal trajecten doen, want wij trekken vaak de buurt en de stad
in, maar dat zijn eenmalige dingen, dat zijn geen langdurende zaken.”
Een coördinator benadrukt dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de VGC
bij het informeren en op de hoogte te houden van nieuwe evoluties, nieuwe
regelgevingen, etc. Bijvoorbeeld aan de hand van vormingen voor nieuwe coördinatoren en medewerkers. Daarnaast houdt een andere coördinator ook een
pleidooi voor meer (h)erkenning vanuit het lokaal bestuur.
“Wat ik tof zou vinden en wat onze begeleiders veel plezier zou doen, zijn concrete
pluimen. Dat klinkt zo’n beetje belachelijk, want je doet het niet om te bewijzen dat
je het goed doet, maar toch moet je je voldoening ergens uithalen. Gelukkig hebben
wij hele dankbare ouders.”

Toekomstvisie
Tot slot vroegen we de respondenten welke knelpunten en/of uitdagingen zij ervaren of verwachten voor de toekomst. De vraag naar opvang is veel groter dan
het opvangaanbod. Allen (op één na) stellen dit als één van de grote uitdagingen. Maar even belangrijk is het voor de respondenten om extra te investeren in
de ondersteuning van de bestaande capaciteit, om zo de werkdruk te verlagen:
“Wij boeten nu in op kwaliteit omdat wij er als rechtstreeks verantwoordelijke niet
voldoende kunnen zijn voor onze begeleiders.”
“Het wordt onderschat hoeveel personeel er nodig is […] Allé, je moet toch durven
kiezen voor kwaliteit en dat gaat alleen als je voldoende personeelsleden hebt.”
“Er is nood aan veel opvang en die moet kwalitatief ondersteund worden. In die zin
willen wij daar zeker over nadenken: zou het een optie zijn dat wij binnenschoolse
opvang organiseren?”
Er lijkt echter nogal wat onzekerheid te heersen over de betekenis van de recente Vlaamse beleidsnota’s:
“Er is zodanig veel onduidelijk. Eigenlijk ligt alles nog open, alleen weten we dat de
IBO-werkvorm zoals die nu erkend is, niet meer zal bestaan, niet meer zal aangestuurd en gesubsidieerd worden door Kind en Gezin en niet meer wordt geïnspecteerd
door de zorginspectie. Dat weten we. Wat weten we niet: komt dat naar de 19 Brus-
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selse gemeenten? Blijven de middelen die we nu hebben volledig behouden of wordt
dat herverdeeld?”
Er is ook onzekerheid over de relatie tot de andere vormen van schoolkinderopvang die andere tarieven hanteren.
“Ik wil daarmee niet zeggen dat de overheid moet zeggen: het kost overal evenveel,
maar er zitten nu enorm grote verschillen op, waardoor je toch ongewild concurrent
wordt.”
Een coördinator maakt zich ook zorgen over zogenaamde consortiumvorming
in de kinderopvang:
“Vroeger waren er de IBO’s en dat was allemaal plezant en vanuit grotendeels dezelfde visie, vanuit initiatieven die niet toevallig allemaal vanuit de kanaalzone en in
de kansarme buurten zijn ontstaan, vanuit Stedenfonds en Sociaal Impulsfonds. Dus
al die mensen die werken vanuit een spirit: we gaan voor dat sociale, opvang organiseren. Dat is altijd al zo geweest, maar dat gaat niet zo blijven. Daar zit opeens een
mastodont die naar kinderopvang kijkt met een totaal andere bril… Goh, ze hebben
zichzelf ooit de Delhaize van de kinderopvang genoemd, of de Colruyt, ik weet het al
niet meer… maar dat zegt wel veel… terwijl wij liever de buurtslager zijn.”
Ook beperkte financiële ademruimte is een bron van onrust:
“We roeien met de riemen die we hebben, dus budgettair is het redelijk nipt bij ons
(euh)… Bijvoorbeeld onze webwerking is iets dat wij echt willen bewaren, we zien
daar heel veel meerwaarde in maar dat wordt dus jaar per jaar moeilijker.”
“Er is ook geen anciënniteitsverhoging [bij het personeel], die loonkost verhoogt, terwijl we het moeten doen met dezelfde subsidie. Wij moeten nu, na een recente afrekening, beroep doen op de vzw om nog in leven te blijven.”
Tot slot geeft een coördinator aan dat de complexiteit en eigenheid van Brussel tevens moet (h)erkend en gerespecteerd worden bij het uittekenen van dat
nieuw kader.
“Ik denk dat je Vlaanderen absoluut niet kan vergelijken met Brussel. We zitten bijvoorbeeld met vier verschillende nationaliteiten in ons team, om daar al mee te beginnen. En dat gaat over attitudes maar ook over taal. Op zich al bijvoorbeeld om
een vergadering te leiden. Je hebt daar meer tijd voor nodig. Dat vraagt heel veel
coaching, ondersteuning.”
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4.4. De speelpleinen van de VGC
Het opvangaanbod
Sinds 2015 valt de organisatie van de speelpleinen niet langer onder de bevoegdheid van de Algemene Directie Cultuur, Jeugd en Sport van de VGC maar onder
de Algemene Directie Onderwijs en Vorming van de VGC. Deze speelpleinen
werden in 2015 georganiseerd in samenwerking met de Nederlandstalige Brusselse scholen. Tijdens de vakanties werden de kinderen elke werkdag onthaald
van 7:30 uur tot 8:30 uur, werd er in een activiteitenaanbod voorzien van 8:30
uur tot en met 16:30 uur en nadien werd opvang georganiseerd tot 18:00 uur.
De speelpleinen werden aangeboden aan kinderen van 3 tot en met 14 jaar105
die Nederlandstalig onderwijs volgen in Brussel. De kinderen werden ingedeeld
in leeftijdsgroepen: kleuters van 3 tot en met 5 jaar, op voorwaarde dat ze zindelijk zijn en voldoende kunnen meespelen; lagere schoolkinderen van 6 tot en
met 12 jaar en tieners van de eerste graad secundair onderwijs (13 en 14 jaar).
Voor kinderen met een functiebeperking werden afzonderlijke speelpleinen georganiseerd.
Er waren in 2015 18 speelpleinlocaties, georganiseerd door de Algemene Directie
Onderwijs en Vorming van de VGC, waarbij ieder speelplein gemiddeld vijf weken per jaar activiteiten organiseerde voor zowel kleuters (17/18 speelpleinen),
lagere schoolkinderen (18/18 speelpleinen) alsook een beperkt aantal speelpleinen voor tieners (3/18 speelpleinen).
Voor 2016 voorziet VGC in een uitbreiding. Er komen acht speelpleinen bij, verspreid over zes Brusselse gemeenten. Het betreft 500 kindplaatsen, waarvan
253 kleuterplaatsen, 197 plaatsen voor lagere schoolkinderen en 50 tienerplaatsen106:
Tabel 22
Uitbreiding van de VGC speelpleinen (2016)
Kleuters
Anderlecht
Evere
Jette		
Laken
Neder-over-Heembeek
Schaarbeek

43
26
50

Lagere school-kinderen
57
24

Tieners
50

100
100
34

16

Bron: databestand Algemene Directie Onderwijs en Vorming VGC
105 http://www.vgc.be/aanbod/vrije-tijd/speelpleinen
106 Deze nieuwe speelpleinen zullen in 2016 ofwel vier, ofwel zes ofwel acht vakantieweken open zijn (gemiddelde = 6,75 weken).
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Figuur 67
Gemiddelde capaciteit per week van de VGC speelpleinen per gemeente
(2015)

Bron: databestand Algemene Directie Onderwijs en Vorming VGC

Bereik
De gemiddelde bezettingsgraad voor de speelpleinwerking107 bedroeg in 2015
95%. Naar leeftijdsgroepen ingedeeld was dat 99% voor de kleuters, 94% voor de
lagere schoolkinderen en 18,5% voor de tieners.
In totaal werden tijdens de verschillende periodes, op de verschillende speelpleinen 2.427 unieke kinderen geregistreerd108 waaronder 1.228 kleuters, 1.190
lagere schoolkinderen en 9 tieners. Op gemeenteniveau bekomen we volgende
indeling:
107 De bezettingsgraad werd berekend aan de hand van het totaal aantal ingeschreven kinderen in de teller
en het totaal aantal beschikbare plaatsen in de noemer
108 Dit overzicht maakt abstractie van kinderen die tijdens verschillende periodes op verschillende speelpleinen hebben gestaan. Volgens eerdere berekeningen van de Algemene Directie Onderwijs en Vorming met het
volledig overzicht, kwam de VGC op een totaal van 2.308 unieke kinderen over alle speelpleinen heen.
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Figuur 68
Aantal unieke kinderen ingeschreven in de speelpleinen 2015 (n = 2.427)

Bron: Algemene Directie Onderwijs en Vorming VGC

Het gaat in totaal om 2.427 unieke kinderen, hetzij 4,56% van de Brusselnorm.
Op gemeenteniveau ziet de verdeling er als volgt uit:
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Figuur 69
Bereik van de VGC speelpleinen in 2015 – Brusselnorm

Teller: aantal unieke kinderen tijdens de speelpleinwerking van 2015 per gemeente (locatie speelplein). Bron: databestand Algemene Directie Onderwijs en Vorming VGC
Noemer: 30% van het aantal drie tot en met 14-jarigen (Brusselnorm) per gemeente in het
BHG in 2015. Bron: ADSEI, (2015a)
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Ouderbijdragen
In 2015 bedroeg de kostprijs voor de speelpleinwerking € 20 per week voor een
eerste kind, € 15 per week voor een tweede kind en € 10 per week voor derde en
volgende kinderen. Kinderen uit gezinnen met een beperkt inkomen (het vroegere OMNIO-statuut109) betaalden een reductietarief van € 5 per week
Van de 6.487 ingeschreven kinderen110 waren 3.261 kinderen afkomstig uit een
gezin met een beperkt inkomen (reductietarief). 50,27% van de ingeschreven
kinderen kwam in aanmerking voor het reductietarief van € 5. Op gemeenteniveau noteren we volgende verdeling:
Figuur 70
Aandeel kinderen met reductietarief op de speelpleinen per gemeente (2015)

Teller: aantal kinderen met reductietarief tijdens de speelpleinwerking van 2015 per gemeente (locatie speelplein).
Noemer: totaal aantal kinderen tijdens de speelpleinwerking per gemeente (locatie speelplein). Bron: Algemene Directie Onderwijs en Vorming VGC
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De speelpleinen in Anderlecht, Laken, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek hadden het grootste aandeel ingeschreven kinderen met een reductietarief. Het
speelplein in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek had in 2015 merkwaardig weinig kinderen met reductietarief.

Personeel
Een speelpleinequipe bestond uit twee hoofdanimatoren, waarvan minimaal
één een leerkracht is van de school111, één animator per begonnen schijf van
acht kinderen waarbij iedere speelpleingroep minstens twee animatoren had
en waarvan minimaal één een gekwalificeerd animator ouder dan 18 jaar was.
Tijdens de zomerspeelpleinen waren er 334 animatoren en 97 hoofdanimatoren,
waarbij enkelen zowel in functie van hoofdanimator alsook animator werkten.
Van de 97 hoofdanimatoren was 69,07% aan de slag als leerkracht en 14,43%
was geattesteerd hoofdanimator.
Figuur 71
Kwalificaties van de (hoofd)animatoren van de speelpleinwerking 2015 (n = 97)

Bron: databestand Algemene Directie Onderwijs en Vorming VGC

109 Het OMNIO-statuut is een beschermingsmaatregel voor gezinnen met een laag inkomen, en geeft recht op
een betere terugbetaling van o.a. verzorging, raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, etc.
110 Het betreft hier niet het aantal unieke kinderen maar het totaal aantal ingeschreven kinderen in 2015 over
de verschillende speelpleinweken heen.
111 Bij een speelplein van meer dan 80 kinderen had men recht op een derde animator. Wat de inclusiewerking
op de speelpleinen betreft, werden extra animatoren voorzien.
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4.5. Besluit
Het bereik van de verschillende vormen van opvang van schoolkinderen is bijzonder beperkt:
Tabel 23
Bereik van de verschillende vormen van opvang
Aantal
unieke kinderen

Op school
IBO
Speelpleinen

5.584
4.398
2.427

% van kinderen
in Nederlandstalig
onderwijs112

18,84%
14,84%114
21,88%115

% bevolking
BHG113

3,67%
2,89%
4,27%

Op geen enkele manier wordt de Brusselnorm ook maar benaderd. Ook in vergelijking met het aantal ingeschreven kinderen in het Nederlandstalig onderwijs, is het gebruik van de buitenschoolse opvangvormen een eind beneden het
peil in het Vlaams Gewest.
Er is dus een duidelijke kwantitatieve achterstand ten opzichte van Vlaanderen.
Dat is evenwel niet zo op kwalitatief vlak. Wat betreft de kindbegeleiderratio op
school doet Brussel het niet slechter dan Vlaanderen en op het vlak van samenwerking tussen IBO’s en andere sectoren (sport, cultuur en dergelijke) vervult
Brussel een pioniersrol.
Het is op dit ogenblik evenwel niet mogelijk om een volledig beeld te krijgen
van de manieren waarop vandaag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de
schoolgaande kinderen buiten de schooluren opgevangen worden. Daarvoor is
enerzijds het aanbod te versnipperd en verdeeld over verschillende sectoren en
anderzijds de registratie te fragmentair. We adviseren daarom om bijkomend
onderzoek te doen en om de registratie te systematiseren.
Toch is nu al duidelijk dat er een tekort is. In lijn met de Staten-Generaal
Schoolkinderopvang en de conceptnota van de Vlaamse regering “Krachtlijnen
voor een nieuwe organisatie van de opvang en vrije tijd van kinderen” (Vlaams
Parlement, 2015), zal het belangrijk zijn te blijven inzetten op lokale samenwerking over de sectoren heen. Het is duidelijk dat de scholen hierin een centrale
rol zullen moeten vervullen, binnen of buiten het kader van de Brede School.
112 Er waren 29.646 kinderen ingeschreven in de Nederlandstalige Brusselse scholen (schooljaar 2014-2015)
113 Op een totaal van 152.036 kinderen van 3 tot en met 12 jaar en een totaal van 177.411 kinderen van 3 tot
en met 14 jaar (ADSEI, 2015a).
114 Voor wat de IBO’s betreft kunnen we geen onderscheid maken tussen opvang tijdens het schooljaar en
opvang tijdens de vakantie. Tijdens de vakantie kunnen ook kinderen opgevangen worden die niet in het Nederlandstalig onderwijs zitten, waardoor er met een foutenmarge rekening dient gehouden te worden.
115 Dit is uiteraard een overschatting omdat de speelpleinen kinderen tot 14 jaar opnemen en de schoolbevolking hier maar tot 12 jaar gerekend is.
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Het is immers niet noodzakelijk zo dat de school als opvangplaats ook steeds
betekent dat de school de organisator hoeft te zijn. De Brusselse IBO’s hebben
inzake samenwerking een pioniersrol vervuld. Het is zaak om hun ervaringen
goed te beluisteren om de drempels weg te kunnen werken in functie van de
verdere uitbouw van lokale samenwerkingen. Het gaat bijvoorbeeld om drempels inzake personeelsstatuten die de duurzaamheid van de buitenschoolse
opvang bedreigen of drempels inzake subsidieregelingen die soms de samenwerking in de weg staan. Ook coördinatie en afstemming inzake tarifering is
aangewezen indien men de mogelijke synergiën tussen opvang op school, IBO
en speelpleinen verder wil optimaliseren. Tot slot mag niet onderschat worden
wat het belang is van coördinatie om de transities tussen deze verschillende
sectoren te kunnen realiseren.
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5.
De ouders
5.1. Situering
De ouderbevraging wil bijdragen tot het begrijpen van de doorstroming van ouders van diensten voor preventieve gezinsondersteuning (met name de consultatiebureaus) naar kinderopvanginitiatieven en (kleuter)onderwijs. We gingen
onder andere na welke informatiebronnen ouders gebruiken in hun zoektocht
naar diensten voor preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, een school
voor hun kind en eventuele schoolkinderopvang. We peilden zowel naar de tevredenheid van de geboden dienstverlening als naar enkele factoren die het
keuzeproces (voor zo ver er keuze is) beïnvloeden. Daarnaast onderzochten we
welke rol aanbieders van preventieve gezinsondersteuning en kinderopvang
kunnen spelen in de verdere doorstroming van kinderen naar het Nederlandstalig dan wel het Franstalig onderwijs. Op die manier schetsen we niet alleen
een beeld van het doelpubliek van de verschillende aanbieders maar ook van
het potentiële doelpubliek en de manieren waarop deze aanbieders zich kunnen profileren in het complexe Brusselse landschap.
We bevroegen een groep van ouders (n = 96) op een scharniermoment in het
leven van hun kind, namelijk op de leeftijd van 2 à 2,5 jaar. Het zoekproces naar
kinderopvang is dan nog voldoende recent, de ouders zijn nog gebruikers van de
preventieve gezinsondersteuning en ze worden toch reeds geconfronteerd met
schoolkeuzes, procedures en daarmee gepaard gaande opvangproblemen. Op
basis van eerder onderzoek116 en via een think-aloud methode117 in twee Brusselse kinderdagverblijven werd een vragenlijst ontwikkeld. Om een zo groot
mogelijke diversiteit van respondenten te bereiken, werden de respondenten
116 Vandenbroeck, M. & Geens, N. (2011). Cartografie van de Nederlandstalige Brusselse kinderopvang 2.
Evoluties 2005-2010. Gent – Brussel: vakgroep Sociale Agogiek UGent – VGC; Vandenbroeck, M., Bradt, L. &
Bouverne-De Bie, M. (2010). Onderzoek naar de noden en preferenties inzake preventieve zorg bij gezinnen
met jonge kinderen. Onderzoek in opdracht van Kind en Gezin. Gent-Brussel: Vakgroep Sociale Agogiek UGent
– Kind en Gezin.
117 De methode houdt in dat een kleine groep potentiële respondenten in het bijzijn van de onderzoeker de
vragenlijst invult en alle gedachten luidop uitspreekt die daarbij opkomen. De ‘monoloog’ van de respondent
wordt verdiept door vragen van de onderzoeker en opgenomen op audio-bestand. Zie bijvoorbeeld Fonteyn,
M.; Kuipers, B. & Grobe, S. (1993). A description of Think Aloud Method and protocol analysis. Qualitative Health
Research, 3(4): 430-441.
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geworven via drie verschillende kanalen. Via de Brusselse consultatiebureaus
van Kind en Gezin wilden we een brede groep bereiken, zodat we potentieel ook
ouders konden bereiken die van weinig of geen andere dienstverlening gebruik
maken. Via de Brusselse Nederlandstalige kinderdagverblijven wilden we gebruikers van kinderopvang bereiken. Via het lokaal loket kinderopvang in Brussel wilden we specifiek een aantal ouders aanspreken die wel een opvangplek
gezocht hadden, maar geen gevonden hadden. Het doel was om via elk van die
drie kanalen, telkens 100 exemplaren te verspreiden om zo (bij een respons van
30%) toch een honderdtal respondenten te werven. Het liep evenwel enigszins
anders.
De gebruikers van de Brusselse consultatiebureaus werden geselecteerd door
een medewerker van Kind en Gezin. Uit het volledige databestand van gebruikers werd een steekproef getrokken (n = 100) van ouders in het BHG met een
kind tussen 2 en 2,5 jaar, met een bijkomende selectie naar aantal consulten118 .
Op 5 oktober 2015 werden 100 pakketten (inclusief gefrankeerde envelop) per
post verstuurd met zowel een Nederlands-, Frans- als Engelstalige versie van
de enquête ingesloten, waarvan 10% terugkeerde naar afzender. Het versturen
van herinneringen was niet mogelijk. In totaal kregen we slechts 17 ingevulde
enquêtes terug, hetzij een responsrate van 18,9%.
Via het lokaal loket kinderopvang wilden we ouders bereiken die een plaats in
een Nederlandstalig kinderdagverblijf hadden gevraagd, maar niet bekomen.
Zo werden op 29 september 2015 14 pakketten verstuurd per post, opnieuw met
de enquête in de drie talen ingesloten. Van de 14 per post verstuurde pakketten,
keerde één pakket terug naar afzender. De enquête werd tevens elektronisch
verzonden naar 73 ouders met een kind tussen de 2 en de 2,5 jaar aan wie (nog)
geen opvangvoorstel werd geboden of waar een opvangvoorstel niet passend
was voor het gezin119. Op 12 oktober 2015 werd een online herinnering verstuurd120. We bereikten een totale respons van 5,8% (waarvan 5,5% respons op
het aantal online verstuurde enquêtes en 7,7% respons op het aantal per post
verstuurde enquêtes).
Een derde selectie gebeurde via 12 Nederlandstalige Brusselse kinderdagverblijven (n = 181)121. De verantwoordelijken van het kinderdagverblijf gaven de
enquête in de gewenste taal mee met de ouders (n = 104) of verstuurden de link
voor de enquête in de drie talen elektronisch naar ouders (n = 77) met een kind
118 20% cliënten die slechts eenmaal naar het consultatiebureau gingen, 20% cliënten tussen de 2 en de 4
keer, 20% tussen de 5 en de 7 keer, 20% tussen de 8 en de 10 keer en 20% meer dan 10 keer.
119 De gebruikte filter: ouders met een opvangvraag, met een gewenste startdatum tussen 1 maart 2013 en
31 oktober 2015 met n = 87.
120 De gebruikte filter: ouders met een opvangvraag, met een gewenste startdatum tussen 1 maart 2013 en
31 oktober 2015 met n = 85. Bij de online herinnering zijn vier dossiers verdwenen, wat kan betekenen dat
de ouders ondertussen een plaats hebben gevonden of de aanvraag annuleerden of het kind de leeftijd van
3 jaar heeft bereikt. Twee nieuwe aanvragers voldeden daarnaast aan dezelfde selectie. Zij ontvingen tevens
een online uitnodiging.
121 Er werd een oproep gedaan aan de leden van de Adviesraad Gezin van de VGC voor de verspreiding van de
ouderbevraging. Daarnaast werden enkele kinderdagverblijven at random geselecteerd. De enquêtes werden
afgegeven/verzonden via de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf met n = 181. Initieel wilden we n =
113 enquêtes verzenden. Aangezien we geen controle hadden over het aantal effectieve verspreidingen in de
kinderdagverblijven (online) is dit resultaat hoger dan verwacht.
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tussen de 2 en de 2,5 jaar. Een respons van 34,3% werd bereikt, waarvan een
respons van 40,4% per post en een respons van 26% online.
Over de drie groepen heen werd een totale respons van 23,5% bereikt: 16% online en 29% ingevuld per post. Omwille van deze lage respons, werden 24 extra
enquêtes meegegeven aan ouders met een kind tussen de 2 en de 2,5 jaar oud
via de verantwoordelijken van drie bijkomende Nederlandstalige Brusselse kinderdagverblijven. De responsrate bij deze kinderdagverblijven bedroeg 50%. Na
deze bijkomende selectie, bedroeg de totale respons 25,20%. Dat betekent dat
deze groep oververtegenwoordigd is.
Tabel 24
Verspreiding en responsrate van de ouderbevraging (n = 96)

Gebruikers van…

Recrutering

Respons

Schriftelijke Online Schriftelijke Online

Totale
responsrate

Responsrate
Schriftelijke

Online

Consultatiebureaus (K&G)

90*

0

17

0

18,89%

/

18,89%

Lokaal loketkinderopvang

13**

73

1

4

7,69%

5,48%

5,81%

Kinderdagverblijven

104

77

42

20

40,38%

25,97%

34,25%

TOTAAL

207

150

60

24

28,99%

16,00%

23,53%

24

0

12

0

50,00%

/

50,00%

231

150

72

24

31,17%

16,00%

25,20%

Bijkomende oproep
via kinderdagverblijven

TOTAAL

* Er keerden 10 pakketten terug naar ontvanger. Deze werden niet meegeteld.
** Er keerde 1 pakket terug naar ontvanger. Dit werd niet meegeteld.
In totaal ontvingen we 96 antwoorden, waarvan 25% online werden ingevuld en
75% terugkeerde met de post. Meer dan de helft van de respondenten (57,29%)
vulde de Nederlandstalige versie van de enquête in; 37,5% de Franstalige versie
en 5,21% de Engelstalige versie. De samenstelling van de steekproef ziet er als
volgt uit.
Tabel 25
Samenstelling steekproef ouderbevraging
De respondent (n = 96)
- Moeder van het kind
- Vader van het kind

86,46%
13,54%

De tweede opvoeder van het kind (n= 92)
- Moeder van het kind
- Vader van het kind
- Er is geen tweede opvoeder

13,90%
72,04%
15,05%
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Woonplaats (n = 96)
- In het BHG
- In het Vlaams Gewest
- In het Waals Gewest

71,88%
27,08%
1,04%

Nationaliteit (n = 96)
- Belgisch
- Europees
- niet-Europees

76,04%
15,63%
8,33%

Nationaliteit van de tweede opvoeder (n = 81)
- Belgisch
- Europees
- niet-Europees

67,90%
16,05%
16,05%

Land van herkomst tweede opvoeder (n = 76)
- België
- Europees land
- Niet-Europees land

59,21%
18,42%
22,37%

Geboorteland grootmoeder langs moederszijde (n = 93)
- België
- Europees land
- Niet-Europees land

52,69%
22,58%
24,73%

Thuistaal/thuistalen (n = 93)
- Nederlands
- Frans
- Engels
- Andere

63,44%
53,76%
10,75%
38,70%

Huidige werksituatie (n = 94)
- Voltijds werk
- Deeltijds werk
- In opleiding
- Werkloos
- Tijdelijk niet aan het werk

60,64%
18,09%
4,26%
9,57%
7,45%

Type arbeid (n = 81)
-Bediende of kader (privé of overheid)
-Arbeider
-Zelfstandige of meewerkende echtgeno(o)t(e)
-Freelance
-Student

66,67%
9,88%
9,88%
3,70%
2,47%

Huidige werksituatie tweede opvoeder (n = 79)
-Voltijds werk
-Deeltijds werk
-In opleiding

81,01%
11,39%
3,80%

D e e l 5 : De Ouders - 1 5 7

- Werkloos
- Tijdelijk niet aan het werk

2,53%
1,27%

Type arbeid tweede opvoeder (n = 73)
-Bediende of kader (privé of overheid)
-Arbeider
-Zelfstandige of meewerkende echtgeno(o)t(e)
-Huisman/huisvrouw
-Freelance
-Student

60,27%
21,92%
10,96%
2,74%
2,74%
1,37%

Maandelijks beschikbaar gezinsinkomen (n = 90)
- Minder dan 1100 euro
- Van 1100 tot 1399 euro
- Van 1400 tot 1699 euro
- Van 1700 tot 1999 euro
- Van 2000 tot 2299 euro
- Van 2300 tot 2599 euro
- Van 2600 tot 2899 euro
- Van 2900 tot 3199 euro
- Van 3200 tot 3499 euro
- Van 3500 tot 3799 euro
- Van 3800 tot 4099 euro
- Van 4100 tot 4399 euro
- Van 4400 tot 4699 euro
- Van 4700 tot 4999 euro
- 5000 euro of meer

3,33%
15,56%
5,56%
6,67%
6,67%
3,33%
4,44%
3,33%
5,56%
5,56%
7,78%
5,56%
5,56%
5,56%
15,56%

De respondenten zijn doorgaans moeders, net als in eerder onderzoek122.
Hoewel de steekproef zeker niet representatief is, bereikten we wel een zekere
diversiteit aan ouders op meerdere vlakken:
- Gezinssamenstelling (15% zijn alleenstaande ouders)
- Origine (de helft heeft een moeder die buiten België is geboren)
- Taal (63% Nederlands, 54% Frans)
- Inkomen (één op vijf verdient minder dan € 1.399 en 16% meer dan € 5.000)
Door de hogere responsrate van de gebruikers van de kinderopvang, kunnen we
de resultaten voor wat betreft de keuzes van ouders en de doorgaande lijn niet
veralgemenen. Voor een representatief beeld van de Brusselse populatie zijn
andere – meer intensieve – onderzoeksmethoden nodig.

122 Vandenbroeck, M., Bradt, L. & Bouverne-De Bie, M. (2010) Onderzoek naar de noden en preferenties inzake
preventieve zorg bij gezinnen met jonge kinderen. Onderzoek in opdracht van Kind & Gezin. Gent-Brussel:
Vakgroep Sociale Agogiek UGent – Kind & Gezin.
123 Van één respondent (ONE) is de woonplaats niet gekend.
124 Van de 22 respondenten, die op meer dan één consultatiebureau beroep deden, behoorden 12 respondenten tot het cliënteel van Kind en Gezin. 10 respondenten maakten gebruik van de consultatiebureaus van
ONE.
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5.2. De consultatiebureaus
Gebruik
83 van de 96 respondenten maakten gebruik van een consultatiebureau voor
hun kind dat ten tijde van de bevraging tussen de 2 en de 2,5 jaar oud was. De
13 respondenten die geen gebruik maakten van het consultatiebureau, gaven in
een open vraag aan voor de medische opvolging en advies bij de opvoeding van
hun kind beroep te doen op de huisarts of pediater, het ziekenhuis, ONE, andere
diensten van Kind en Gezin en de eigen (schoon)ouders.
Van de 83 respondenten die wel gebruik maakten van het consultatiebureau,
ging het bij 62 bevraagden om een consultatiebureau van Kind en Gezin, waarvan de meesten in het BHG, maar ook 18 in het Vlaams Gewest. 21 respondenten gingen langs bij ONE, waarvan één in het Waals Gewest123. 22 respondenten maakten gebruik van meerdere consultatiebureaus voor hun kind.
We vroegen waarom men in het BHG koos voor een consultatiebureau van Kind
en Gezin dan wel van ONE. De ouders konden meerdere antwoorden aanduiden.
Tabel 26
Keuze voor een consultatiebureau van Kind en Gezin of ONE (n = 107)
Kind en Gezin
(n = 84)
Bezoek in de materniteit/aanbevolen door ziekenhuis
Nederlandstalig (K&G) of Franstalig (ONE)
Dichtbij
Woonst in Vlaanderen (K&G) of Wallonië (ONE)
Goede opvolging van het kind - professionele dienstverlening
Eenvoudigst - meest voor de hand liggende keuze
Ik ken geen andere consultatiebureaus
Bekend(ste)
Gecontacteerd door Kind en Gezin
Aanbevolen door de huisarts
Gratis
Goede reputatie
Huisbezoek
Via goede ervaringen bij vrienden
Geen specifieke reden opgegeven
Vorig kind reeds bij consultatiebureau
Eigen ouders gingen ook naar het consultatiebureau
toen wij klein waren
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12
9
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2

ONE
(n = 23)
9
4
5
1

1

1
1

Kind en Gezin
(n = 84)

ONE
(n = 23)

2
2
2
1
1
1
1
1
1

1

Via de kinderopvang
Geadviseerd dat zij meer open staan ten opzichte van een andere taal
Professioneler dan ONE (meer competent)
Aanbevolen door vroedvrouw
ONE is ouderwets
Goede uren
Uit nieuwsgierigheid
Via infobrochures
Voor de vaccinaties en verzorging

Het bezoek aan bed is de belangrijkste toeleider. De taal van de dienstverlening
is slechts bij 13 respondenten een doorslaggevend element. Aanbevelingen,
praktische overwegingen en de gepercipieerde kwaliteit van de dienstverlening
zijn minstens even belangrijk.

Bekendmaking
We peilden naar de manieren waarop de ouders in contact kwamen met deze
consultatiebureaus. Men kon opnieuw meerdere antwoorden aanduiden. Dit
bevestigt de prominente rol van het ziekenhuis.
Figuur 72
Kennismaking met het consultatiebureau: Kind en Gezin (n = 89) en ONE (n = 24)
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Figuur 73
Aantal bezoeken aan het CB van Kind en Gezin (n = 61) en ONE (n = 20)

Een derde van de respondenten bezocht het consultatiebureau van Kind en Gezin of ONE 8 tot 10 keer, gevolgd door een derde die tussen de 5 en de 7 keer
naar het consultatiebureau gingen. Ongeveer een vijfde van de ouders bezocht
het consultatiebureau meer dan 10 keer. Ingedeeld naar organisatie, bekomen
we bovenstaande verdeling.
Andere (in)formele hulpbronnen die ouders gebruikten voor de medische opvolging en advies voor het kind, waren onder meer de dokter, huisarts of pediater (n = 15), de telefoonlijn van Kind en Gezin (n = 1), de opvoedingsbrochure
van de Opvoedingswinkel (n = 1), het kinderdagverblijf (n = 1) en familie en
vrienden (n = 1).

Bereikbaarheid
De fysieke bereikbaarheid bleek bij de respondenten geen grote problemen te
stellen, maar de nabijheid van ONE is groter dan van Kind en Gezin. Voor zes
respondenten bevond het consultatiebureau van Kind en Gezin zich op een
afstand groter dan 5 kilometer van de woonplaats. De meerderheid hoefde
zich tussen de 1 en de 3 kilometer te verplaatsen en bij 15 respondenten was
het consultatiebureau van Kind en Gezin op minder dan een kilometer van de
woonplaats gelegen. De helft van de respondenten ging doorgaans te voet naar
het consultatiebureau, een vierde van de respondenten ging met de wagen en
een vijfde nam het openbaar vervoer. Eén respondent ging met de fiets. Wat
de Brusselse consultatiebureaus van ONE betreft, bedroeg de afstand tot het
consultatiebureau nooit meer dan 5 kilometer. Bij de meerderheid van de gebruikers van een consultatiebureau van ONE (15 respondenten) was de afstand
zelfs minder dan 1 kilometer. Zij gingen doorgaans te voet naar het consultatiebureau.
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Figuur 74
Afstand tot het consultatiebureau: Kind en Gezin (n = 42) en ONE (n = 19)

Tevredenheid?
Wat de afspraken met het consultatiebureau betreft, is meer dan de helft van
de respondenten tevreden, terwijl voor een derde van de respondenten de afspraken toch enkele aanpassingen vroegen. Enkele respondenten vonden de
afspraken moeilijk en slechts één respondent vond de afspraken met het consultatiebureau onmogelijk. Ingedeeld naar organisatie, noteren we volgende
resultaten.
Figuur 75
Afspraken met het consultatiebureau: Kind en Gezin (n = 62) en ONE (n = 20)

Daarnaast bevroegen we de tevredenheid aan de hand van een aantal stellingen op een vijfpuntenschaal.
125 Van 1 respondent (ONE) is het antwoord niet gekend.
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Bijna alle respondenten werden in de consultatiebureaus, zowel van ONE als
van Kind en Gezin, goed ontvangen en zijn doorgaans tevreden, zeker ook over
de dienstverlening van de vrijwilligers. Voor deze respondenten was het consultatiebureau effectief een plek waar ze met vragen over hun kind terecht konden. Aandachtspunten zijn evenwel de wachttijden in het consultatiebureau en
de openingsdagen en –uren. Ook over de ontmoetingsfunctie van het consultatiebureau zijn de meningen verdeeld.
Wat de consultatiebureaus van Kind en Gezin betreft, blijft de inrichting en
uitrusting van de wachtzaal een aandachtspunt en dat gaat zowel over de kindvriendelijkheid (bijvoorbeeld om het kind te voeden) als de gezelligheid en mogelijkheid om andere ouders te ontmoeten.
Eén derde van de respondenten beschouwt het consultatiebureau van Kind en
Gezin niet als een plek waar met andere ouders kan gepraat worden, terwijl
42% hier neutraal op antwoordde. Dit stemt overeen met de resultaten bij een
representatieve steekproef van de Vlaamse bevolking:
“De wachtzaal houdt enerzijds een belangrijk nog niet volledig gebruikt potentieel in
naar sociale steun, maar we moeten ons realiseren dat niet alle ouders hier ook wensen gebruik van te maken.” (Vandenbroeck, Bradt & Bouverne-De Bie, 2010: 92)
De meerderheid van de respondenten vindt het consultatiebureau van Kind en
Gezin effectief een aangename plek. Verder geeft tevens de meerderheid (68%)
aan dat de consultatiebureaus enkel van belang zijn voor de gezondheid van
hun kind.
De respondenten gaven ook enkele spontane opmerkingen over de Nederlandstalige consultatiebureaus: zeer tevreden over de dienstverlening (n = 6), soms
zeer onvriendelijke vrijwilligers (n = 3), niet (altijd) tevreden over de arts (n = 3),
de noodzaak voor betere infrastructuur (n = 2), een ruimte voorzien voor borstvoedende mama’s (n = 1), conflicterende info over borstvoeding (n = 1), geen
toegankelijkheid voor rolstoel/buggy (n = 1), ouders er attent opmaken dat ze
tijdig inschrijven voor kinderopvang/kleuterschool (n = 1).

5.3. De kinderdagverblijven
De overgrote meerderheid (89 respondenten) maakte effectief gebruik van een
formeel opvanginitiatief, dat bij 78 respondenten werd vergund door Kind en
Gezin. Op een gebruiker van een door ONE vergund kinderdagverblijf na, wisten
de andere 10 respondenten niet door wie de opvang werd georganiseerd.
Zeven respondenten maakten geen gebruik van een formeel opvanginitiatief:
twee ouders hadden geen opvang nodig, bij vier ouders was er geen plaats vrij
voor hun kind waarbij drie van deze vier respondenten moeders zijn met een
migratieachtergrond. Daarnaast wenste één ouder geen formele kinderopvang
meer na eerdere slechte ervaringen met oudere kinderen.
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Wat het type opvang betreft, maakten 85 van de 89 respondenten die beroep
deden op een formeel opvanginitiatief gebruik van een kinderdagverblijf of crèche, twee respondenten van een peutertuin, één respondent van een crèche van
Actiris en nog één respondent deed beroep op de dienstverlening van Huis der
Gezinnen. Bijna alle opvanginitiatieven waren gelegen in het BHG. De kinderen
van deze respondenten werden gemiddeld 4,46 dagen per week opgevangen in
het kinderdagverblijf.

Het zoekproces naar kinderopvang
De respondenten startten hun zoektocht naar kinderopvang gemiddeld 8,37
maanden voor de gewenste start van de kinderopvang, ongeacht de geboortedatum. Onderstaande figuur geeft de volledige variatie weer.
Figuur 76
Aantal maanden zoektocht voor de aanvang van de opvang (n = 87)

Ouders met een Belgische nationaliteit zochten gemiddeld 8,60 maanden voor
de gewenste startdatum naar een opvangplaats, terwijl ouders met een Europese en een niet-Europese nationaliteit respectievelijk 7,50 en 7,57 maanden
voor de gewenste start van de opvang hun zoektocht begonnen. Het verschil
in timing van het zoekproces en nationaliteit, is een heel stuk minder dan in
cartografie II126. Dat zou er kunnen op wijzen dat de informatie over vroeg starten nu beter bekend is. Het zou echter ook kunnen dat dit het gevolg is van
een selectiebias, aangezien er nu relatief meer respondenten bereikt werden die
daadwerkelijk een plaats in de kinderopvang hadden bemachtigd.
126 “We zien dat autochtone ouders langer op voorhand beginnen zoeken dan allochtone ouders (M=10,26 vs. M=6,52)”
(Vandenbroeck & Geens, 2011: 88).
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Hulpbronnen in het zoekproces
De verschillende hulp- en informatiebronnen waarop de respondenten beroep
deden tijdens hun zoektocht naar kinderopvang zijn zeer divers.
Figuur 77
Hoe heeft u een opvangplaats gevonden voor uw kind?

De bevraging gebeurde voor het lokaal loket op kruissnelheid was. Nu zijn er
immers evenveel vragen waar het lokaal loket geen voorstel kan doen, dan dat
ze er wel kunnen oplossen. Gemiddeld gezien contacteerden ouders 4,8 opvanginitiatieven en stonden deze ouders bij gemiddeld 2,6 opvanglocaties effectief
op de wachtlijst127.

Resultaat van het zoekproces
De helft van de respondenten ontving binnen de twee maanden een positief
antwoord, terwijl de andere helft van de ouders langer moet wachten op die
bevestiging. Ter vergelijking, in de vorige cartografiestudie vond 58% van de
ouders opvang binnen de twee maanden (Vandenbroeck & Geens, 2011). Drie
respondenten ontvingen nooit een positief antwoord, één van hen is een eenoudergezin.
Gelijkaardig aan de ouderbevraging in de vorige cartografiestudie startte de opvang tijdig in 80% van de situaties (70 respondenten). Eén vijfde (18 respondenten) moest een periode overbruggen. Voor deze respondenten startte de opvang
gemiddeld 4,38 maanden later dan gewenst. Tussentijds deden deze responden127 Ter vergelijking, in de tweede cartografiestudie contacteerde men doorgaans twee voorzieningen en staat
men in 1 opvanginitiatief op één of andere wachtlijst (=mediaan). Het verschil kan te wijten zijn aan selectiebias.
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ten beroep op privé-opvanginitiatieven (n = 3)128, werd ouderschapsverlof genomen (n = 3), het informeel netwerk (familie, vrienden, buren) werd ingeschakeld
(n = 3) of er bleef één van de ouders thuis (n = 4), soms met ziektebriefjes, soms
werkloos en één ouder weigerde werk door dit opvangtekort. Voor twee respondenten zat er niks anders op dan blijven wachten en blijven inschrijven op
wachtlijsten.
De concrete gevolgen voor het (tijdelijk) gebrek aan kinderopvang waren onder
meer dat men geen werk kon zoeken (n = 4) of een opleiding niet kon volgen/
afwerken (n = 3), men beroep moest doen op een of andere verlofregeling (n =
4), men stopte met werken (n = 3) of een nieuwe job niet kon aanvaarden (n = 2).
Eén respondent veranderde van werkritme en voor één ouder leidde het gebrek
aan kinderopvang zelfs tot een echtscheiding. Opnieuw blijkt dat het gebrek
aan kinderopvang vooral gevolgen had voor de moeder: in 83% van de gevallen
(15 van de 18 respondenten) werden de gevolgen gedragen door de moeder van
het kind, bij 6% door de vader en bij 11% door beide ouders129 .

Redenen voor opvang
Wanneer ouders wel gebruik maakten van een formeel opvanginitiatief, blijft
de hoofdreden hiervoor werk, net zoals in 2005 (Vandenbroeck & Van Nuffel,
2006) en in 2010 (Vandenbroeck & Geens, 2011). Daarnaast worden, net zoals in
2010, het sociaal contact en de voorbereiding op de kleuterschool, ook qua verstandelijke ontwikkeling, beschouwd als belangrijke redenen voor formele kinderopvang. De respondenten gaven een score van 1 (niet belangrijk) tot 5 (heel
belangrijk). Onderstaande tabel geeft de somscores van de gemiddelden weer.
Tabel 27
Redenen voor opvang 2010 - 2015

2010

2015

Ik werkte (n = 86)

4,50

4,59

Mijn kind had dan veel sociaal contact
met anderen (n = 89)

4,00

4,36

Mijn kind was dan beter voorbereid
op de kleuterschool (n = 89)

3,90

4,29

Het was goed voor de verstandelijke ontwikkeling
van mijn kind (n = 89)

/

4,18

Mijn kind kon er Nederlands leren (n = 89)

3,40

3,70

Ik kon geen beroep doen op mijn familie of vrienden
om voor mijn kind te zorgen (n = 84)

/

3,23

Ik wilde geen beroep doen op mijn familie of vrienden
om voor mijn kind te zorgen (n = 86)

/

2,79

Ik had tijd nodig voor mezelf (n = 83)

2,10

2,16

Ik studeerde of volgde een opleiding (n = 81)

1,70

2,15

Ik zocht naar werk (n = 80)

1,90

2,01

128 Onder privé-opvanginitiatieven verstaan de respondenten onder andere: een nanny, thuisopvang, etc.
129 Ter vergelijking, “In 80% van de gevallen werden deze gevolgen gedragen door de moeder van het kind, bij
13,3% door de vader en in 6,7% door beide ouders” (Vandenbroeck & Geens, 2011: 89).
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Studeren, een opleiding volgen of werk zoeken waren slechts voor een vijfde
van de respondenten belangrijke redenen voor opvang. Daarnaast was kinderopvang voor de helft van de respondenten belangrijk omdat zij geen beroep
konden doen op familie of vrienden en voor 41% omdat deze respondenten
geen beroep wilden doen op familie of vrienden. Dat het kind in de opvanglocatie de Nederlandse taal leerde, was een belangrijke factor voor 64% van de
respondenten.
Ouders konden zelf bijkomende redenen aangeven. Men vermeldde onder andere volgende factoren: kinderopvang leert mijn kind zelfstandig worden, kinderopvang is betrouwbaar en veilig mede door controle van buitenaf en verscheidene procedures, mijn kind heeft er plezier, kinderen hebben structuur
nodig, voor de immuniteit van mijn kind, mijn kind leert er wennen aan andere
mensen, verderzetten van de thuistaal in een kwaliteitsvolle omgeving en tot
slot, kinderopvang mocht niet te ver gelegen zijn van het werk in functie van
borstvoeding. Het ging telkens om zeer kleine aantallen (nooit meer dan drie).

Goede kinderopvang in Brussel?
Analoog aan de vorige cartografiestudie, voldoet de opvang in hoge mate aan
de verwachtingen van de ouders wat het type opvang betreft (crèche, onthaalouder, kinderdagverblijf), het aantal gevraagde dagen per week, de openingsdagen en -uren en de bereikbaarheid. De respondenten gaven opnieuw een score
gaande van 1 (helemaal niet akkoord) tot 5 (helemaal akkoord). We geven de
gemiddelden weer.
Tabel 28
Tevredenheid kinderopvang. Resultaten respons ouderbevraging
2010 2015
Het aantal dagen dat mijn kind per week kon komen,
was zoals gevraagd (n = 89)

4,70

4,71

De opvangplaats was ’s ochtends vroeg genoeg open (n = 89)

/

4,25

De opvangplaats was vlot bereikbaar (n = 89)

4,50

4,51

Het type opvang (crèche, onthaalouder, kinderdagverblijf)
voldeed aan mijn keuze (n = 88)

4,40

4,48

De opvang bereidde mijn kind voor op het kleuteronderwijs (n = 89) /

4,44

De opvang stimuleerde de taalontwikkeling van mijn kind (n = 89)

/

4,38

De opvangplaats was ’s avonds lang genoeg open (n = 89)

4,10

4,27

De opvangplaats was betaalbaar (n = 89)

4,30

4,18

De opvang heeft mij aangemoedigd om zelf Nederlands te leren
(n = 89)

/

3,06
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De respondenten zijn ervan overtuigd dat het opvanginitiatief het kind voldoende voorbereidt op het kleuteronderwijs en de taalontwikkeling van het kind stimuleert. Of de opvang ouders ook effectief aanmoedigt om zelf Nederlands te
leren, daar zijn de meningen over verdeeld: 37% gaat akkoord, 38% is neutraal
en 25% gaat niet akkoord.

5.4. Kleuteronderwijs
Het zoekproces
Bijna alle respondenten (90 op 96) hebben – op het moment van de enquête
– reeds een plaatsje voor hun kind in een kleuterschool, waarvan 80 in het Nederlandstalig onderwijs en 10 in het Franstalig onderwijs. Bij driekwart van de
respondenten is de school gelegen in het BHG130. Ouders die kozen voor Franstalig kleuteronderwijs, startten hun zoekproces gemiddeld 11 maanden voor
de gewenste start van het onderwijs. Ouders die hun kind inschreven in het
Nederlandstalig kleuteronderwijs, startten hun zoektocht gemiddeld 13 maanden voor de gewenste start. Wat de overige respondenten betreft, hebben drie
ouders hun kind nog niet ingeschreven in een kleuterschool; één ouder zal dit
niet doen en bij nog een andere ouder was er geen plaats vrij131.
Van de 10 respondenten die een plaats vonden in een Franstalige kleuterschool,
gingen zes ouders zelf op zoek naar scholen die nog een plaats vrij hadden. Gemiddeld werden vier scholen gecontacteerd en stond men bij drie scholen op
een of andere wachtlijst. Daarnaast hadden de drie overige respondenten reeds
oudere kinderen die naar dezelfde school gaan. Eén ouder nam deel aan de gemeentelijke inschrijvingen en vond zo een plaats.
De 80 respondenten die effectief een plaats vonden in het Nederlandstalige
kleuteronderwijs, vonden dit onder meer aan de hand van volgende hulpbronnen.

130 Bij negen van de 10 kinderen die zijn ingeschreven in het Franstalig onderwijs, betreft het een school
gelegen in het BHG. Van de 80 kinderen die zijn ingeschreven in het Nederlandstalig onderwijs, gaat het bij 58
kinderen om een school gelegen in het BHG en bij 21 kinderen om een school gelegen in het Vlaams Gewest.
Bij één kind is de locatie van de school niet gekend.
131 Eén ouder heeft geen reden opgegeven.
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Figuur 78
Bekendmaking van Nederlandstalig kleuteronderwijs (n = 80)

Een derde van de respondenten die hun kind inschreven in het Nederlandstalig onderwijs vond een plaats aan de hand van de registratie op de website
www.inschrijveninbrussel.be. Wanneer ouders zelf op zoek gingen naar scholen die nog een plaats vrij hadden (12 respondenten), dan werden gemiddeld
drie scholen gecontacteerd en stond men bij twee scholen effectief op een of
andere wachtlijst. In een derde van de gevallen (26 respondenten) betrof het
respondenten die reeds oudere kinderen hadden die naar dezelfde school gaan.
Andere redenen komen beduidend minder voor.

Redenen voor de schoolkeuze
De redenen om voor het Franstalige dan wel Nederlandstalige onderwijs te kiezen, waren zeer gevarieerd. Wat de keuze voor het Franstalige onderwijs betreft,
vermeldt men onder meer: wij praten onvoldoende Nederlands (n = 3), Frans is
de thuistaal (n = 2), er was geen plaats in het Nederlandstalige onderwijs (n = 1),
mijn kind ging naar een Franstalige crèche (n = 1), ik ken geen andere scholen
(n = 1) en tot slot: er bestaat geen Nederlandstalige school in Brussel met een
alternatieve pedagogie (cf. Montessori, Decroly, Freinet) (n = 1).
Het Nederlandstalige kleuteronderwijs werd gekozen omwille van volgende redenen (open vraag).
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Figuur 79
Waarom koos u Nederlandstalig kleuteronderwijs? (n = 92)

In tegenstelling tot de keuze voor de preventieve gezinsondersteuning, is bij de
keuze van de onderwijstaal, de taal de belangrijkste factor. Zoals bovenstaande
figuur aangeeft, koos men onder meer voor Nederlandstalig onderwijs, omdat
één van de thuistalen effectief het Nederlands is of de respondenten kozen
bewust voor een Nederlandstalige opvoeding in functie van meertaligheid en
toekomstmogelijkheden. Hierbij geeft men tevens acht keer aan dat de Nederlandse taal een belangrijke taal is in een grootstedelijke context als Brussel. Nog
een andere belangrijke reden voor respondenten om hun kind in te schrijven
in het Nederlandstalig onderwijs, betreft de gepercipieerde kwaliteit van het
onderwijs.
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5.5. De doorgaande lijn?
Figuur 80
Trajecten van ouders

consultatiebureau

kinderopvang

kleuteronderwijs

Een Nederlandstalige doorgaande lijn?
Van de 62 respondenten uit de ouderbevraging die beroep deden op een consultatiebureau van Kind en Gezin, maakten 48 ouders gebruik van een formeel opvanginitiatief tevens georganiseerd door Kind en Gezin. Eén respondent maakte gebruik van een formeel opvanginitiatief georganiseerd door ONE en acht
respondenten wisten niet door wie de opvang werd georganiseerd. Vanuit het
formeel opvanginitiatief, georganiseerd door Kind en Gezin, stroomden 44 respondenten door naar een Nederlandstalige kleuterschool. De redenen die het
vaakst werden aangehaald zijn onder meer de Nederlandse taal als één van de
thuistalen, een meertalige opvoeding als troef in het Brusselse en de kwaliteit
van het Nederlandstalig onderwijs. Twee respondenten daarentegen kozen een
Franstalige kleuterschool voor hun kind. De reden hiervoor was voor één ouder
omdat zij en haar echtgenoot niet slaagden voor het niveau Nederlands.
Zeven van de acht respondenten die beroep deden op een consultatiebureau
van Kind en Gezin maar niet wisten door wie de opvang voor hun kind werd
georganiseerd, kozen voor Nederlandstalig onderwijs. In de meerderheid van de
gevallen was de Nederlandse taal eveneens één van de thuistalen. De andere
respondent registreerde haar kind in het Franstalig onderwijs, aangezien:
“On m’a dit quand les parents ne parlent pas le Néerlandais, les enfants ne sont pas
acceptés parce que le suivi à la maison serait impossible.”
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Eén respondent maakte gebruik van een consultatiebureau van Kind en Gezin
en schakelde nadien over op Franstalige kinderopvang en Franstalig kleuteronderwijs.

Een Franstalige doorgaande lijn?
Van de 21 respondenten uit de ouderbevraging die beroep deden op een consultatiebureau van ONE, maakten 18 ouders gebruik van een formeel opvanginitiatief georganiseerd door Kind en Gezin. Eén respondent wist niet door wie
de opvang werd georganiseerd. Wat het kleuteronderwijs betreft, stuurden 16
van de 18 respondenten die gebruikmaakten van een opvanginitiatief georganiseerd door Kind en Gezin, hun kind naar het Nederlandstalig kleuteronderwijs.
De meerderheid van de ouders koos voor een Nederlandstalige kleuterschool
in functie van de meertaligheid (voor de toekomst in Brussel) en – in mindere
mate – voor de kwaliteit van het onderwijs. De twee respondenten die hun kind
in een Franstalige kleuterschool inschreven, geven hiervoor aan dat ze te weinig Nederlands kenden of dat ze geen plaats vonden in het Nederlandstalig
onderwijs.
Wat de Nederlandstalige lijn betreft, stellen we vast dat de meerderheid van
de ouders die beroep deden op een consultatiebureau van Kind en Gezin ook
gebruikmaakten van een formeel opvanginitiatief vergund door Kind en Gezin
en hun kind hebben ingeschreven in een Nederlandstalige kleuterschool. Wat
de Franstalige lijn betreft, zien we dat de meerderheid van de ouders die beroep
deden op een consultatiebureau van ONE, nadien overschakelde naar een opvanginitiatief georganiseerd door Kind en Gezin. Dit kunnen we verklaren aan
de hand van de selectiebias, daar we aanzienlijk meer ouders bereikten, waar
hun kind deel uitmaakte van een kinderdagverblijf vergund door Kind en Gezin.
Of er effectief sprake is van een doorgaande lijn, kunnen we omwille van de
niet-representatieve steekproef niet bevestigen. Daarvoor zou een representatief staal van de bevolking moeten bevraagd worden op basis van bevolkingsregisters en niet via instellingen.
Onderstaande tabel vergelijkt enkele scenario’s. Hieruit blijkt dat er geen duidelijke conclusies kunnen getrokken worden over verschillen in populatie in
relatie tot hun keuze.
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Tabel 29
Profielen van de ouders uit de bevraging
NL – NL – NL
(n = 44)
Maandelijks gezinsinkomen
Minder dan €1.699
7
Van €1.700 tot €2.599
5
Van €2.600 tot €3.499
8
Van €3.500 tot €4.399
10
Vanaf €4.400
12
Missing response 			
2
Nationaliteit
Belgisch
38
Europees
4
Niet-Europees			2
Missing response 			
Werksituatie respondent
Voltijds werk
33
Deeltijds werk
9
Werkloos		
1
Tijdelijk niet aan het werk
1
In opleiding
Missing response 			
Gezinssituatie respondent
Er is een tweede opvoeder
37
Er is geen tweede opvoeder
5
Missing response		
2

NL - ? – NL
(n = 7)
2
1
3
1

6

FR – NL – NL
(n = 16)
3
3
1
1
5
3

1

12
2
2

4
1
1

5
4
3

1

3
2

6
1

13
3

Een doorverwijsfunctie voor het consultatiebureau?
Uit de enquête blijkt dat slechts twee gebruikers van het consultatiebureau
geholpen werden bij hun zoektocht naar kinderopvang en slechts één respondent bij de zoektocht naar een kleuterschool. Deze respondenten ontvingen
persoonlijke uitleg over wachtlijsten en procedures en/of werden geïnformeerd
(bijvoorbeeld aan de hand van een infobrochure).
Deze bevindingen liggen tevens volledig in lijn met de verwachtingen van ouders zelf: respectievelijk vier en vijf van de 83 gebruikers van het consultatiebureau verwachtten dat zij geholpen worden bij de zoektocht naar een opvanginitiatief en naar een kleuterschool. Hulp wordt door deze ouders gedefinieerd
als het geven van advies en informatie over de lange wachtlijsten en procedures
tot het effectief doorverwijzen.
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Een doorverwijsfunctie voor het kinderdagverblijf?
De kinderdagverblijven hielpen 17 van de 89 respondenten bij het zoekproces
naar een geschikte kleuterschool voor hun kind. Bij één ouder was het kinderdagverblijf rechtstreeks gelinkt aan een kleuterschool. Voor andere ouders vertaalde deze hulp zich onder meer in advies en info in de vorm van brochures,
een infoavond, de organisatie van een oudercafé (n = 9), hulp bij de registratie
op inschrijveninbrussel.be (n = 2) of het realistisch inschatten van inschrijvingskansen (n = 1). Eén ouder vermeldde eerder indirecte hulp van het kinderdagverblijf, via het in contact brengen met andere ouders in dezelfde situatie. Een
andere ouder klaagde dat het kinderdagverblijf haar aanmaande te vertrekken,
toen haar kind 2,5 jaar was, terwijl ze nog geen kleuterschool had.
Opnieuw verwachtten slechts 14 van de 89 respondenten dat het kinderdagverblijf effectief hulp biedt bij het vinden van een kleuterschool. Onder hulp
verstaan de respondenten onder andere: informatie over de procedure en/of
openschooldagen, alsook advies over de kwaliteit van het onderwijs in de directe omgeving tot het effectief voorstellen van kleuterscholen. Eén ouder was
bovendien in de veronderstelling dat er reeds een samenwerking was tussen
kinderdagverblijven en kleuterscholen.
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Andere hulpbronnen?
Wij peilden ook naar de bekendheid en het gebruik van andere voorzieningen.
Tabel 30
Bekendheid van voorzieningen preventieve gezinsondersteuning
≥
Ken
ik Nooit Zelden 1x per
maand
niet
De website van Kind en Gezin (n = 90)		 4

15

56

15

5

35

44

2

59
7
22
		

2

Een vroedvrouw (n = 87)
Huisbezoek van Kind en Gezin (n = 90)

≥
1x per
week

1
1

Telefonische contacten
met medewerkers van Kind en Gezin

9

44

35

2

Folders/brochures
over opvoedingsondersteuning (n = 91)

11

32

42

6

De Kind en Gezin-lijn (n = 90)

11

32

42

4

1

Kennismakingsbezoek
Kind en Gezin (n = 87)

13

20

50

3

1

Opvoedingswinkel (n = 90)

42

43

5

Huis van het Kind (n = 89)

43

43

3

Ontmoetingsplaatsen – BABOES (n = 91)		44

34

10

3

48

36

2

2

Centrum voor Kinderzorg en
Gezinsondersteuning (n = 89)

50
40
Expertisecentrum Volle Maan (n = 91)			
Ouderbijeenkomsten - oudercafés HOPON (n = 90) 		

51

35

Inloopteams (n = 88)
				

51

37

1
4

Heel wat voorzieningen zijn weinig of niet gekend. De dienstverlening van Kind
en Gezin is relatief beter bekend.
Tot slot peilden we naar eventueel toekomstig gebruik van enkele voorzieningen. Wat de speelpleinen betreft, zijn 52 van de 88 respondenten geneigd hun
kind in te schrijven voor deze dienst, terwijl 22 respondenten dit net niet zouden doen. 14 respondenten kennen de speelpleinen niet.
Wat de IBO’s betreft, zouden 30 van de 89 van de respondenten hun kind effectief inschrijven, waarvan zeven respondenten minstens één keer per maand; 13
minstens één keer per week en 10 elke dag. 26 respondenten zijn niet geneigd
hun kind in het IBO in te schrijven en 33 respondenten weten niet wat een IBO is.

D e e l 5 : De Ouders - 1 7 5

elke
dag

1

Ruim drie kwart van de 89 respondenten geeft aan gebruik te zullen maken van
de voor- en/of naschoolse opvang, georganiseerd door de school zelf. Slechts
acht respondenten weten niet wat dat precies is en de overige 13 respondenten
zullen hier geen gebruik van maken.

5.6. Besluit
Het aanschrijven van niet-gebruikers via het lokaal loket bleek geen effectieve
strategie te zijn. We kunnen dit begrijpen omdat het gaat om mensen voor wie
de dienst geen oplossing kon bieden en wellicht zijn zij daardoor ook minder
geneigd om op vragen te antwoorden. Gebruikers van kinderdagverblijven daarentegen hebben een loyauteit met de voorziening opgebouwd. Vragenlijsten die
via dat kinderdagverblijf werden verspreid, hebben daardoor een hogere respons. Het grote verschil in respons maakt dat deze bevraging niet representatief
is. Bij toekomstig onderzoek zal hier rekening mee gehouden moeten worden.
De keuze voor een consultatiebureau van Kind en Gezin dan wel ONE is in grote
mate afhankelijk van aanbevelingen door het ziekenhuis of het kraambezoek
eerder dan van de taal van deze dienstverlening. Toeleiding is een belangrijke
factor om ouders te blijven bereiken en het structurele aspect van deze basisvoorziening te bewaken, hetgeen we ook opmerkten in het besluit bij deel 2
(preventieve gezinsondersteuning). Niet alleen de toeleiding tot het consultatiebureau, maar ook naar andere diensten verdient aandacht. Het potentieel
van de preventieve gezinsondersteuning inzake informeren van de ouders over
andere basisvoorzieningen (kinderopvang en kleuterschool) en over andere
diensten inzake opvoedingsondersteuning lijkt nog weinig benut. Huizen van
het Kind, CKG en Inloopteams zijn nog te weinig bekend.
Men was overwegend tevreden over de geboden dienstverlening in het consultatiebureau en over de afstand en de bereikbaarheid ervan. De nabijheid is duidelijk groter bij ONE dan bij Kind en Gezin.
Of het consultatiebureau een plek is om met andere ouders te praten blijft
onduidelijk. Ook over de fysieke ruimte zijn er wat kritische opmerkingen. Hier
zijn de meningen bij zowel gebruikers van Kind en Gezin als ONE verdeeld. Het
consultatiebureau is voor het grootste deel van de ouders, in eerste instantie,
een belangrijke plek voor de gezondheid van het kind.
Bijna alle bevraagde ouders maakten gebruik van een formeel opvanginitiatief,
al heeft dat wellicht ook met de rekrutering van de respondenten te maken. In
tegenstelling tot de vorige cartografiestudie startten alle ouders dit zoekproces naar kinderopvang ongeveer op hetzelfde moment, met name gemiddeld 8
maanden voor de gewenste start. Dat zou erop kunnen wijzen dat de info over
vroeg starten nu beter bekend is of kan te wijten zijn aan een selectiebias in
de enquête. Zowel in 2010 als in 2015 ontving ruim de helft van de bevraagde
ouders een positief antwoord binnen de twee maanden. Een gezin op vijf diende
een periode te overbruggen en opnieuw zijn het quasi uitsluitend de moeders
die daar voor opdraaiden.

D e e l 5 : De Ouders - 1 7 6

Cartografie van de Nederlandstalige voorzieningen in Brussel

6.
Besluit
6.1. Noodzakelijke doelstellingen
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent vele bijzondere uitdagingen als het
gaat om het welzijn van gezinnen met jonge kinderen. Het is een super-diverse
stad, zowel wat het aantal talen betreft als wat de culturele en socio-economische diversiteit betreft. Er zijn heel wat meer kinderen die in kansarmoede
opgroeien of in een gezin zonder inkomen uit arbeid dan in de rest van het land.
Het kent ook een heel andere demografische groei. Er zijn meer jonge kinderen,
meer schoolkinderen en er zullen in de komende jaren in verhouding ook meer
kinderen geboren worden dan in de rest van het land. Jammer genoeg verwachten we net de grootste stijging van het aantal geboorten in die wijken waar ook
de kansarmoede het grootst is. Dat stelt de dienstverlening aan gezinnen met
jonge kinderen voor enorme uitdagingen.
Vlaanderen is terecht ambitieus. Het wil een dienstverlening uitbouwen voor
één derde van de Brusselse kinderen. Die doelstelling geldt onder meer voor de
preventieve gezinsondersteuning, de kinderopvang voor baby’s en peuters en
de schoolkinderopvang. Voor de jongste kinderen komt daar bij dat Vlaanderen
als doelstelling heeft om voor minstens 50% van de kinderen in kinderopvang
te voorzien. Samen met de Brusselnorm is dat dus één zesde van de Brusselse
kinderen.
Die norm is meer dan terecht en dient ook als een absoluut minimum gezien
te worden. Armoede en een gebrek aan kansen zijn in grote mate intergenerationeel. Het is dus van groot belang dat we inzetten op gezinnen met jonge kinderen, zowel wat de preventieve gezinsondersteuning als wat de kinderopvang
betreft. Dat is belangrijk om pedagogische redenen: goede kinderopvang en
kleuterschool hebben aantoonbaar positieve effecten op zeer lange termijn. Het
is ook noodzakelijk om economische redenen: kinderopvang (van zowel baby’s
en peuters als van schoolgaande kinderen) is een voorwaarde voor maatschappelijke participatie, participatie aan de arbeidsmarkt en het volgen van opleidingen. Het is ten slotte ook van belang om redenen van sociale cohesie: er zijn
weinig zaken die zo verbindend kunnen werken dan het samen gebruiken van
publieke dienstverlening voor jonge kinderen, zo blijkt uit recent onderzoek.
In de laatste vijf tot tien jaar zijn er grote inspanningen geleverd en vooral de
laatste paar jaren is er veel veranderd. Het nieuwe decreet preventieve gezinsondersteuning zet in op netwerking en integratie van diensten in de Huizen van
het Kind. In zowat alle Europese landen zet men vandaag in op mechanismen
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die de versnippering van diensten tegen gaan. Dat is vooral belangrijk in meer
kansarme gebieden, omdat armoede nu eenmaal een multidimensioneel probleem is. En dus is het ook in Brussel een beweging die nieuwe kansen schept.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie was overigens koploper om hierin initiatieven te nemen.
In de kinderopvang voor baby’s en peuters zijn er de afgelopen jaren ook grote
inspanningen geleverd. Ondanks de bankencrisis en de begrotingsmoeilijkheden is Vlaanderen elk jaar blijven investeren in de uitbreiding van de kinderopvang en het nieuwe decreet wil de toegankelijkheid en de kwaliteit verder
blijven opdrijven.
Wat de opvang van schoolgaande kinderen betreft, heeft Vlaanderen beseft dat
er dringend iets moet gedaan worden aan het tekort zowel als aan de versnippering. Na de Staten-Generaal is er een conceptnota gemaakt die inzet op samenwerking en lokale regie. Hoewel dat tot nog toe niet gepaard is gegaan met
een budgettaire inspanning, opent het toch een aantal perspectieven.
Ondanks die inspanningen, kunnen we niet om het globale besluit heen: Vlaanderen bereikt de doelstellingen die het zichtzelf stelt niet. Om die noodzakelijke
doelstellingen te bereiken zijn bijzonder grote inspanningen nodig op elk van
die drie gebieden: de preventieve gezinsondersteuning, de kinderopvang voor
baby’s en peuters en de schoolkinderopvang. Het is bovendien ook nodig om
een beter monitoringsysteem uit te bouwen om dat beleid op te volgen. Op elk
van die vier punten gaan we hieronder verder in. Telkens geven we een aantal
besluiten uit deze studie en een paar beleidsaanbevelingen.

6.2. Preventieve gezinsondersteuning
Het aanbod van de consultatiebureaus is erg beperkt en versnipperd. In Vlaanderen heeft elk consultatiebureau gemiddeld 153 zittingen. In Brussel raakt zelfs
het grootste consultatiebureau niet aan dat Vlaamse gemiddelde. Het probleem
is dus niet alleen dat er in Brussel enkele zeer kleine consultatiebureaus 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 opvolging van de vrijwilligers, allemaal essentiële voorwaarden voor
de kwaliteit. Bovendien kan men in Brussel slechts zeer beperkt rekenen op
het bezoek aan bed voor de toeleiding en zijn dus andere outreachende maatregelen nodig. Gezien het selectief bereik (hoger geschoolden zijn oververtegenwoordigd en lager geschoolden ondervertegenwoordigd) zullen de Brusselse
consultatiebureaus op dat vlak meer dan één tandje moeten bijsteken.
Wij pleiten daarom voor schaalvergroting en integratie. Dat betekent niet noodzakelijk dat verschillende consultatiebureaus met elkaar moeten fusioneren of
in elkaar moeten opgaan. Het lijkt ons wel noodzakelijk dat ze deel worden
van grotere gehelen zodat intensief kan samengewerkt worden met andere
voorzieningen die een overlappend doelpubliek hebben. Die samenwerking kan
gebeuren op vele vlakken: bestuur, infrastructuur, vorming en begeleiding, bekendmaking, etc.
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Wat bekendmaking en doorverwijzing betreft, valt het op dat de kinderopvang
geen of een zeer beperkte rol speelt. Ouders zoeken een plaats in de kinderopvang zes maand tot een jaar voor ze die nodig hebben en dus doorgaans ruim
voor de geboorte van het kind. Dat maakt dat de Nederlandstalige kinderopvang een zeer goede partner zou kunnen zijn van de consultatiebureaus voor
bekendmaking en doorverwijzing. Die kansen worden vandaag nog onderbenut.
Wat de integratie betreft, bieden de Huizen van het Kind nieuwe kansen en uitdagingen. We staan aan de vooravond van de derde fase in hun ontwikkeling.
In de eerste fase is geëxperimenteerd op het terrein, met vallen en opstaan. De
tweede fase kende een nieuwe start, hernieuwd overleg en zo is men tot een
gemeenschappelijk draagvlak en visie gekomen. Die fase is nu afgerond en men
is klaar voor de derde fase, die van de reële verwezenlijkingen op het terrein. De
succesvolle afronding van deze cruciale fase 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 VGC 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 waar de trekkers op het terrein
voortdurend mee in dialoog kunnen gaan. En op punten waar de belangenconflicten tussen de partners op het terrein te groot zijn om er zelf uit te raken
(bijvoorbeeld bij het bepalen waar de prioriteiten liggen om te investeren), moet
ze de knopen doorhakken.
Het zou best zijn dat deze derde fase, de fase van realisaties op het terrein, ook
samen gaat met een beweging waar de consultatiebureaus in grotere gehelen
gaan samenwerken. Als die samenvallen met een Huis van het Kind, dan biedt
dat kansen om de nadelen van de huidige schaalbeperkingen te overstijgen.
Waar dit territoriaal niet samenvalt, zullen andere middelen moeten gezocht
worden om schaalvergroting te laten sporen met lokale verankering.

6. 3. De kinderopvang voor baby’s en peuters
Er zijn heel wat inspanningen geleverd om de kinderopvang uit te breiden, om
een meer sociaal beleid te voeren en prioriteit te geven aan die gemeenten die
het slechtst bedeeld zijn qua kinderopvang. Er is bij alle verantwoordelijken een
geconsolideerd draagvlak voor zo’n sociaal beleid. Het lokaal loket en de nieuwe vzw Samenwerken aan Kinderopvang in Brussel, die door de VGC is ondersteund en gefinancierd, heeft op relatief korte tijd bergen werk verzet voor wat
het opnamebeleid betreft en op vlak van het individueel verminderd tarief.
Ondanks de geleverde inspanningen is het tekort echter niet verminderd. Het
is vandaag nog steeds zo dat één op twee gezinnen die een plaats zoeken in
de Nederlandstalige kinderopvang niet geholpen kunnen worden. En dat de
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doelstellingen die het Vlaamse beleid zichzelf stelt nog steeds bijzonder veraf
zijn. Om de 50%-norm te halen die de Vlaamse Regering vooropstelt, moeten in
Brussel dit jaar nog 720 plaatsen gecreëerd worden. Dat is zowat even veel dan
het aantal plaatsen op trappen 2 en 3 in de laatste vijf jaar samen. En dat is dan
nog in de meest gunstige telling: die waarin alle bestaande plaatsen meegeteld
worden, ook als ze onbetaalbaar of de facto Franstalig zijn. Tellen we enkel de
plaatsen die ook voor de modale Brusselaar betaalbaar zijn, dan moeten er dit
jaar nog 3.750 plaatsen gecreëerd worden en tegen 2020 zijn dat er ruim 4.100.
Bovendien is de geografische ongelijkheid weliswaar iets verminderd, maar nog
steeds onaanvaardbaar groot. Er zijn meerdere redenen waarom zo weinig vooruitgang wordt geboekt.
Een eerste belangrijke reden is natuurlijk dat het aantal jonge kinderen even
veel toeneemt dan het aantal plaatsen in de kinderopvang en dus het tekort
niet vermindert.
Ten tweede wordt bij uitbreidingen in Brussel een veel te groot deel van de
nieuwe plaatsen op trappen 0 en 1 door Vlaanderen voorzien. Dat zijn plaatsen
die de overheid weinig kosten omdat ze geen inkomensgerelateerde ouderbijdragen hebben. Die plaatsen worden vaak niet gerealiseerd, zodat ze op papier
wel een uitbreiding zijn, maar in de realiteit voor de Brusselse gezinnen niet. En
waar ze wel gerealiseerd zijn, zijn ze niet betaalbaar voor een gezin met een gemiddeld inkomen. Doordat het tekort in Brussel zo groot is (groter dan in Vlaanderen) en de inkomenskloof er ook zo groot is, ontstaat er weinig of geen druk
op de organisatoren van kinderopvang op trappen 0 en 1 om over te schakelen
op IKT. Daarbij komen enerzijds de verwachte bevolkingsaangroei en anderzijds
de risico’s die samen gaan met de consortiumvorming zodat we besluiten dat
bij ongewijzigd beleid, het tekort aan betaalbare plaatsen én de ongelijke verdeling ervan nog zullen toenemen.
Ten derde zijn uitbreidingen op trap twee en drie vaak uitbreidingen die op korte termijn moeten kunnen gerealiseerd worden, zodat men vooral geneigd (of
verplicht) is om bestaande voorzieningen uit te breiden. Dat betekent dat er een
natuurlijke evolutie is om steeds meer kinderopvang te krijgen waar er al veel
is. Kort op de bal spelen (en dus korte termijn doelstellingen) zijn uiteraard belangrijk, maar meerjarenplannen zijn eveneens nodig om ook in kinderopvang
te kunnen voorzien waar nu weinig of geen voorzieningen voorhanden zijn.
Daarbij komt overigens het typisch Brusselse probleem dat voorzieningen kunnen kiezen om zich aan te sluiten bij Kind en Gezin of ONE. Zo lang de normen
om dat te doen zo sterk van elkaar verschillen, is het onvermijdelijk dat een
deel van de kinderopvang die vergund is bij Kind en Gezin de facto niet Nederlandstalig is. Wij adviseren dan ook dat de beide bevoegde instanties met elkaar
overleggen om tot eenvormige normen te komen, minstens op vlak van omringingsgraad (aantal kinderen per volwassene) en ouderbijdragen.
Om de vicieuze cirkels van tekorten en ongelijkheden te doorbreken is in de
bijlage een tabel opgenomen waar per wijk wordt voorgesteld waar de bevolkingsaangroei het grootst zal zijn in de komende jaren en waar de betaalbare
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kinderopvang nu het minst voorhanden is. Het zal noodzakelijk zijn om in de
komende vijf jaren
- de snelheid van uitbreiding van de Brusselse kinderopvang minstens te
verdubbelen ten opzichte van de voorbije vijf jaren
- uitsluitend nog nieuwe plaatsen te voorzien op trappen 2 en 3
- die uitbreidingen op langere termijn te voorzien 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 zo’n beleid is op het terrein zeker en vast aanwezig. De vzw
Samenwerken aan Kinderopvang in 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 regelgeving 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.

6.4. De opvang van schoolkinderen
Het is onmogelijk om een precies beeld te krijgen van het bereik van de opvang
voor schoolkinderen door scholen, Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang en
speelpleinen. Er is immers geen centralisatie van de registratie, zodat we niet
weten of de kinderen die de IBO’s tijdens het schooljaar tellen, ook andere kinderen zijn dan in de vakantie en of dat dezelfde of andere kinderen zijn dan degene die de speelpleinen bereiken. Zo kunnen we maar bij benadering schatten
welk deel van de Brusselse bevolking bereikt is. Die benadering laat ons echter
wel toe om te zeggen 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 wie die kinderen zijn en dus geen idee hebben
van de mate waarin de buitenschoolse opvang in Brussel ook een sociale functie vervult. Er zijn enkel wat indrukken hier en daar en op dat vlak lijkt ook geen
eenvormigheid te bestaan.
Terwijl het aanbod erg tekort lijkt te schieten wat de kwantiteit betreft, zijn er
geen indicaties dat dit ook het geval zou zijn wat de kwaliteit betreft. Op twee
structurele criteria, die in ander onderzoek belangrijk voor de kwaliteit bleken
te zijn, scoort de Brusselse opvang van schoolkinderen goed: het aantal begeleiders en hun kwalificaties.
Om de uitdagingen die gesteld zijn te kunnen opnemen, zullen de verschillende
vormen van opvang voor schoolkinderen, in de geest van de Vlaamse conceptnota, verder moeten samenwerken. De Brusselse IBO’s hebben gelukkig al een
lange traditie in het samenwerken over verschillende sectoren heen. Daardoor
is er een goed zicht op wat de knelpunten en drempels zijn om die samenwerking verder uit te bouwen:
- ouderbijdrage: waar er grote verschillen in ouderbijdragen bestaan, lijkt
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dat een goede samenwerking in de weg te staan
- verantwoordelijkheden: er moeten goede afspraken bestaan over wie verantwoordelijk is voor welke kinderen 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 op school en speelpleinen) anderen onder de sector
Gezin of Welzijn (IBO). Het gebrek aan dialoog tussen die twee beleidssectoren bemoeilijkt de samenwerking op het terrein. Dat is uiteraard niet
enkel een zaak van het lokale Brusselse niveau, maar ook van het Vlaamse
beleidsniveau.
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 samen gewerkt wordt tussen wat we
vandaag “onderwijs”, “welzijn”, jeugd” en “cultuur” noemen. Dat zijn weliswaar
historisch gegroeide 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.

6.5. Monitoring
Dit is de derde cartografiestudie, die poogt kwantitatieve en kwalitatieve gegevens aan te dragen die het beleid kunnen 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 we niet hebben kunnen achterhalen. We eindigen 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 beleidsmaatregelen 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 omgekeerd. Uitwisseling van databestanden is dringend nodig om
te weten wat de lacunes in het bereik zijn en welke gezinnen bijvoorbeeld een
achterstand in vaccinatieschema of andere opvolging hebben.
Wat het “keuze”-proces van ouders betreft, blijven we ook in het duister tasten.
In het kader van dit beperkte onderzoek zijn we er niet in geslaagd meer duidelijkheid te brengen. Het ziet er naar uit dat de taal van de dienstverlening minder belang heeft bij het consultatiebureau en toeneemt in de kinderopvang en
nog meer in het kleuteronderwijs. Maar veel wijzer raken we daar niet uit. Wij
adviseren opnieuw dat de entiteiten Onderwijs en Gezin van de VGC, eventueel
samen met de Meet- en Weetcel zouden samenwerken om bij elke inschrijving
in het Nederlandstalige onderwijs een korte retrospectieve vragenlijst door de
ouders te laten invullen over het gebruik van (en ervaring met) dienstverlening
in het verleden en in het heden en hun verwachtingen voor de toekomst.
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Met een redelijk beperkte inspanning zouden zo veel meer data kunnen verzameld worden die een beter beeld geven van de noden en behoeften dan in deze
studie kon gebeuren.

D e e l 6 : Besluit - 1 8 3

Bronnen
ACTIRIS (2015). De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens – Kenmerken van de gemeenten van het Brussels Gewest. Brussel: Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid.
ADSEI (2015a). Bevolking naar woonplaats, nationaliteit, burgerlijke staat, leeftijd en geslacht.
Geraadpleegd via
http://bestat.economie.fgov.be/BeStat/BeStat/MultidimensionalAnalysis?loadDefa
ultld=2906
ADSEI (2015b). Geboorten en vruchtbaarheid 2010. Geraadpleegd via
http://statbel.fgov.be/nl/binaries/BE_Geboorten%20en%20vruchtbaarheid_2010_
Nl_v2_tcm325-24220.xls
ADSEI (n.d.). Huishoudens waarin niemand werkt. Geraadpleegd via
http://economie.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/werkloze_gezinnen/
AgODi (2016). Leerlingen overzicht basisonderwijs schooljaar 2014-2015. Geraadpleegd via
http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/pdf/leerlingenkenmerken/overzicht_2014_bao.pdf
BISA (2014). Bevolking. Projecties. Geraadpleegd via
http://www.bisa.irisnet.be/bestanden/cijfers/1.6_bevolking_projecties_20140623.xls
BISA (2015a). Bevolking. Leeftijdsstructuur. Geraadpleegd via
http://www.bisa.irisnet.be/bestanden/cijfers/1.2_bevolking _leeftijdsstructuur.xls
BISA (2015b). Bevolking. Loop van de bevolking. Geraadpleegd via
http://www.bisa.irisnet.be/bestanden/cijfers/1.5_bevolking _loop.xls
BISA (2015c). Bevolking. Huishoudens. Geraadpleegd via
http://www.bisa.irisnet.be/bestanden/cijfers/1.4_bevolking_huishoudens.xls
BISA (2015d). Inkomens en uitgaven van de huishoudens. Fiscale statistiek. Geraadpleegd via
http://www.bisa.irisnet.be/bestanden/cijfers/2.1_inkomens_uitgaven_huishoudens_fiscale_statistiek.xls
BISA (2015e). Bevolking. Nationaliteiten. Geraadpleegd via
http://www.bisa.irisnet.be/bestanden/cijfers/1.3_bevolking_nationaliteiten.xls
BISA (2015f). Structuren voor kinderopvang. Capaciteit van de kinderopvang in het Brussels Gewest.
Geraadpleegd via
http://www.bisa.irisnet.be/themas/jonge-kinderen#.VulTFZ0VFlI
BISA (2015g). Bevolking. Bevolkingsprojecties per fase van de levenscyclus: 2020. Geraadpleegd via
http://www.bisa.irisnet.be/themas/bevolking#.VnrTkZ0VHmQ
BISA (2015h). Gemiddeld inkomen per aangifte. Geraadpleegd via
https://wijkmonitoring.irisnet.be/maps/statistieken-inkomen-brussel/fiscale-inkomens-brussels-gewest/gemiddeld-inkomen-per-inwoner/0/2012/
Census (2011). Bevolking naar verblijfplaats, geslacht, leeftijd en hoogste diploma met succes behaald. Geraadpleegd via
http://census2011.fgov.be/download/downloads_nl.html
Communauté française (2014). Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant
l‘arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d’accueil et l’arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 19 juillet 2007 portant approbation des modalités fixées par l’ONE en vertu
de l’article 18 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003
portant réglementation des milieux d’accueil, Moniteur Belge, 12 novembre 2014.
De Weyer, W. & Van Laere, K. (2009). Buitenschoolse opvang in en met de buurt. Drie case
studies van Brusselse IBO’s met nest- en webfunctie (XYZ-principe). Gent – Brussel: VBJK
vzw – VGC.
Directorate General for Internal Policies (2013). Barcelona targets revisited. Brussels: European
Parliament.
ECK Volle Maan (2015). Jaarverslag 2014. Brussel: ECK Volle Maan.
European Parliament (2002). Presidency conclusions. Barcelona European Council. 16 March
2002. Brussels: European Parliament and Council.

bronnen - 1 8 4

Cartografie van de Nederlandstalige voorzieningen in Brussel
FPB & ADSEI (2015). Demografische vooruitzichten 2014 – 2060. Bevolking, huishoudens en prospectieve sterftequotiënten.
Geraadpleegd via http://www.plan.be/publications/publication-1432-nl-demografi
sche+vooruitzichten+2014+2060+bevolking+huishoudens+en+prospectieve+sterfte
quotienten.
Geens, N. (2016). Social support and social cohesion in services for young children. A study of interactions among parents and between parents and professionals. Ghent: Department of
Social Work and Social Pedagogy, UGent.
Hermia, J.P. (2015). Demografische Barometer 2014 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
In Focus van het BISA nr. 7, februari 2015.
Humblet, P., Amerijckx, G., Aujean, S., Deguerry, M., Vandenbroeck, M. & Wayens, B. (2015).
BSI Synthesenota. Jonge kinderen in Brussel: van een institutionele logica naar een
systemische visie. In: Brussels Studies, nummer 91, 21 september, www.brusselsstudies.be
Kind en Gezin (n.d.). Kansarmoede – Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Geraadpleegd via
http://www.kindengezin.be/img/kansarmoede-brussels-hoofdstedelijk-gewest.xlsx.
Kind en Gezin (2013). Syntheserapport Staten Generaal Schoolkinderopvang. Ongepubliceerd
document. Brussel: Kind en Gezin.
Kind en Gezin (2015a). Jaarverslag 2014. Brussel: Kind en Gezin.
Kind en Gezin (2015b). Gemeentelijke kindrapporten: moeder- en kindkenmerken. Geraadpleegd via
http://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/
Kind en Gezin (2015c). Kinderopvangcijfers op maat. Geraadpleegd via
http://www.kindengezin.be/kinderopvang/cijfers-en-beleid/kinderopvangcijfers-op-maat/
Kind en Gezin (2015d). Brochure inkomenstarief voor ouders. Geraadpleegd via
http://www.kindengezin.be/img/inkomenstarief-ouders.pdf
Opvoeden in Brussel vzw (2015). Jaarverslag 2014. Brussel: Opvoeden in Brussel vzw.
Peleman, B., Boudry, C., Bradt, L., Van de Walle, T. & Vandenbroeck, M. (2014). Schoolkinderen
en hun opvang. Wat leren ze ons over kwaliteit? Gent: VBJK.
Samenwerkingsverband Huis van het Kind (2016). Meerjarenplan 2016 – 2020 & jaaractieplan
2016. Ongepubliceerd document. Brussel: Samenwerkingsverband Huis van het
Kind.
Sierens, S, & Van Avermaet, P. (2015). Inequality, inequity and language in education: there are
no simple recipes. Ghent-Brussels: VBJK - Transatlantic Forum on Inclusive Early Years.
Solidariteit voor het Gezin vzw (2015). HOPON. Beleidsnota. Brussel: Solidariteit voor het
Gezin vzw.
Vandenbroeck, M. (2015). Gezinspedagogiek. Gent: Vakgroep Sociale Agogiek, UGent.
Vandenbroeck, M., Boonaert, T., Van der Mespel, S, & De Brabandere, K. (2007). Opvoeden in
Brussel. Gent – Brussel: UGent - VBJK - VCOK - VGC.
Vandenbroeck, M., Bradt, L. & Bouverne-De Bie, M. (2010) Onderzoek naar de noden en preferenties inzake preventieve zorg bij gezinnen met jonge kinderen. Onderzoek in opdracht van
Kind en Gezin. Gent – Brussel: Vakgroep Sociale Agogiek UGent – Kind en Gezin.
Vandenbroeck, M. & Geens, N. (2011). Cartografie van de Nederlandstalige Brusselse kinderopvang 2. Evoluties 2005-2010. Gent – Brussel: Vakgroep Sociale Agogiek UGent – VGC.
Vandenbroeck, M. & Lazzari, A. (2014). Accessibility of early childhood education and care:
a state of affairs, European Early Childhood Education Research Journal, 22:3, 327-335
Vandenbroeck, M. & Van Nuffel, K., (2006). Cartografie van de Nederlandstalige Brusselse Kinderopvang. Gent – Brussel: UGent – VGC.
Van der Mespel, S. & Hulpia, H. (2015). Samen voor de Brusselse gezinnen. Lessons learned uit
het project Huis van het Kind Brussel. Gent – Brussel: VBJK – VGC.
Van Keer, S. (2015). Mondelinge mededeling. 7 juli 2015.
VDAB (2015). Werkloosheidstatistieken. Geraadpleegd via
https://arvastat.vdab.be/arvastat/index.html
VGC (2015). Kinderarmoedebestrijdingsplan 2016 – 2020. Geraadpleegd via
http://bestanden.vgc.be/collegebesluiten/2015/2015-10/cbbij1516-0102.pdf

bronnen - 1 8 5

Vlaamse Regering (2012). Decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s
en peuters, Belgisch Staatsblad, 15 juni 2012.
Vlaamse Regering (2013). Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, Belgisch Staatsblad, 29 november 2013.
Vlaamse Regering (2014a).Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters. Belgisch Staatsblad, 13 januari 2014.
Vlaamse Regering (2014b). Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang. Belgisch Staatsblad, 11
september 2014.
Vlaams Parlement (2015). Nota van de Vlaamse Regering over de krachtlijnen voor een nieuwe
organisatie voor de opvang en vrije tijd van kinderen. Brussel: Vlaams Parlement.

bronnen - 1 8 6

Cartografie van de Nederlandstalige voorzieningen in Brussel

Bijlage 1
Afkortingen en begrippen
ADSEI
ADOV
BISA
BHG
BON
CAW
CB
CKG
COCOF
DAC
ECK
ECM
EXPOO
FPB
GE(S)CO
GO!
HOPON
HVHK
IBO
INLOOP
IKG
IKT
K&G
MCAE
NWK
OCMW
ONE
PGO
PWA
TVC
VBJK
VDAB
VGC
VUB
UGent

Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
Algemene Directie Onderwijs en Vorming (VGC)
Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels onthaalbureau voor inburgering
(vanaf 1 januari 2015 hoort BON bij het Agentschap Integratie en Inburgering)
Centrum Algemeen Welzijnswerk
Consultatiebureau
Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning
Commission communautaire française (= Franse Gemeenschapscommissie)
Derde Arbeidscircuit
Expertisecentrum Kraamzorg
Etnisch-culturele minderheid
Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning
Federaal Planbureau
Gesubsidieerd Contractueel
Gemeenschapsonderwijs
Holistische opvoedingsondersteuning
Huis van het Kind
Initiatief voor Buitenschoolse Opvang
Integraal laagdrempelig opvoedingsondersteuningspunt
Inkomensgerelateerde opvang
Opvang met inkomenstarief (voorheen IKG)
Kind en Gezin
Maison Communale d’Accueil de l’Enfance
Nationaal Werk voor Kinderwelzijn
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
Office de la Naissance et de l’Enfance
Preventieve Gezinsondersteuning
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
Totale vruchtbaarheidscijfer
Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Vrije Universiteit Brussel
Universiteit Gent

n
aantal respondenten
N
aantal bevraagden
n/N		
respons
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Activiteitsgraad
Het beschikbaar aantal arbeidskrachten (werkenden en werkzoekenden) uitgedrukt in
procenten van de totale bevolking tussen 15 en 64 jaar.
Administratieve werkloosheidsgraad
Het aantal niet-werkende werkzoekenden, i.c. personen zonder bezoldigd werk die ingeschreven zijn als werkzoekende bij een gewestelijke openbare dienst voor arbeidsbemiddeling. Het gaat zowel om werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag als om jongeren
in inschakelingstijd, vrij ingeschreven werkzoekenden en verplicht ingeschreven werkzoekenden (waaronder de gesanctioneerde werklozen, de werkzoekenden ten laste van
de OCMW’s).
Barcelonanorm
Europese norm die bepaalt dat de lidstaten kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar
dienen te voorzien voor één derde van de kinderen, nl. 33 plaatsen per 100 kinderen van 0
tot 3 jaar. In dit rapport wordt deze norm tevens op gemeenteniveau gehanteerd.
Basisonderwijs
Onderwijs voor kinderen vanaf 2,5 tot 12 jaar
Brede School
Een Brede School is een actief netwerk van organisaties uit verschillende sectoren rondom één of meer scholen die een bondgenootschap vormen voor een gemeenschappelijk
doel: de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren, op school en in de vrije tijd. Een
Brede School is ingebed in de buurt en in het sociaaleconomisch weefsel en werkt van
daaruit nauw samen met de samenleving, het verenigingsleven, de bedrijven, de social
profit en de overheidsinstellingen (definitie visietekst VGC)
Brusselnorm
Norm die door de Vlaamse Gemeenschap gehanteerd wordt, waarbij de Vlaamse Gemeenschap 30% van de Brusselse bevolking als haar doelgroep beschouwt.
Consult
Een raadpleging, advies van een arts en/of verpleegkundige
Consultatiebureau
Een plaats waar ouders preventieve gezondheidszorg, i.c. gratis medische basiszorg krijgen voor hun kind.
Ge(s)co (= gesubsidieerd contractueel)
Een ge(s)co is een arbeidsstatuut voor werknemers bij de Vlaamse Overheid, een instelling van openbaar nut en een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die een sociaal, humanitair of cultureel doel nastreeft. Dit werd in 1989 opgestart ter vervanging van de
tewerkstellingsprogramma’s.
Gezinsopvang
Opvang van kinderen voor maximum acht opvangplaatsen
Groepsopvang
Opvang van kinderen voor meer dan acht kinderen.
Huis van het Kind
Een lokaal samenwerkingsverband tussen actoren op het vlak van preventieve gezinsondersteuning met het oog op de realisatie van doelstellingen en principes, zoals geformuleerd in het decreet houdende de preventieve gezinsondersteuning van 29 november
2013.
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Kansarmoede-index van Kind en Gezin
Een kind leeft in kansarmoede wanneer het gezin zwak scoort op drie of meer criteria van
de volgende zes domeinen: maandinkomen van het gezin, de opleiding van de ouders, het
stimulatieniveau van de kinderen, de arbeidssituatie van de ouders, de huisvesting en de
gezondheid. De kansarmoede-index voor jaar X wordt berekend als het aantal kinderen
geboren in jaar X, X-1, X-2 in een gezin dat leeft in kansarmoede in het gewest op 31 december van het jaar X, gedeeld door het totaal aantal kinderen geboren in die drie jaar
en dat woont in het gewest op 31 december van het jaar X. De noemer van de index in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is niet het totaal aantal geboorten, maar het aantal
cliënten van de consultatiebureaus.
Kindbegeleiderratio (of omringingsgraad)
Het aantal aanwezige kinderen per begeleider
Kinderbegeleider
De persoon die door de organisator is aangewezen om de kinderen op te voeden, bij te
dragen tot hun ontwikkeling en voor hen te zorgen.
Kinderopvanglocatie
Een vestigingsplaats waar kinderopvang georganiseerd wordt.
Lokaal loket kinderopvang
Neutraal informatie en -ondersteuningspunt voor gezinnen met een vraag naar kinderopvang, in de vorm van een netwerk van actoren die relevant zijn voor kinderopvang. In
Brussel wordt deze opdracht opgenomen door de vzw Samenwerken aan Kinderopvang
in Brussel.
OMNIO-statuut
Beschermingsmaatregel voor gezinnen met een laag inkomen, die recht geeft op een betere terugbetaling van o.a. verzorging, raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, etc.
Organisator (kinderopvang)
De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die kinderopvang organiseert.
Prenataal steunpunt
Steunpunt waar maatschappelijk kwetsbare zwangeren terechtkunnen voor medische
onderzoeken, psychosociale ondersteuning en begeleide doorverwijzing naar reguliere
diensten.
Preventieve gezinsondersteuning
Het geheel van maatregelen en aanbod dat gericht is op het bevorderen van het welbevinden van alle gezinnen met kinderen en jongeren, en aanstaande ouders met inbegrip van
de ondersteuning op het vlak van opvoeding en preventieve gezondheidszorg.
Regiogroepen (kinderopvang)
In een regiogroep komen de leidinggevenden van de Brusselse kinderdagverblijven regelmatig samen om het eigen beleid met de collega’s te bespreken en op elkaar af te stemmen. In het BHG zijn er momenteel vijf regiogroepen.
Respijtdagen
Respijtdagen of gerechtvaardigde afwezigheidsdagen zijn gereserveerde kinderopvangdagen bovenop de sluitingsdagen van de opvanglocatie, waarop de opvoedingsverantwoordelijke het kind niet naar de opvang laat gaan en waarvan de organisator er minstens een
minimum aantal moet toestaan, per kalenderjaar, ongeacht de reden.
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Speelpleinwerking
De organisatie van dagactiviteiten voor kinderen op speelpleinen tijdens vakantieperiodes, die ook wel speelweken worden genoemd.
Vergunde opvang
Sinds de inwerkingtreding van het decreet (1 april 2014) houdende de kinderopvang voor
baby’s en peuters van 20 april 2012 spreekt men niet langer over een attest van toezicht
of een erkenning maar dient elke organisator over een vergunning te beschikken (en dus
te voldoen aan voorwaarden voor het organiseren van kinderopvang). Op vandaag zijn
alle kinderopvanglocaties vergund en deze worden – wat subsidiëring betreft – in trappen
ingedeeld.
Vergunde opvang (trap 0)
Alle vergunde opvanglocaties die geen subsidies ontvangen (geen subsidievoorwaarden).
Vergunde opvang (trap 1)
Kinderopvanglocaties die een basissubsidie, i.c. een kleine financiële basisondersteuning
ontvangen. Dit zijn opvanglocaties die minstens 220 dagen open zijn per kalenderjaar en
waar het Nederlands een belangrijke plaats krijgt.
Vergunde opvang (trap 2)
Kinderopvanglocaties die zowel een basissubsidie als een subsidie voor inkomenstarief
ontvangen. Bij deze kinderopvanglocaties betalen gezinnen volgens hun inkomen en
zorgt men ervoor dat men 20% kansengroepen bereikt.
Vergunde opvang (trap 3)
Kinderopvanglocaties die bovenop een basissubsidie als een subsidie voor inkomenstarief, een plussubsidie ontvangen voor de ondersteuning van en het voorrang geven aan
meer kwetsbare gezinnen.
Voorheen erkende en gesubsidieerde kinderopvang (= vòòr de ingang van het nieuwe
decreet)
Kinderopvang die werd erkend alsook gesubsidieerd door Kind en Gezin, waaronder bijvoorbeeld erkende onthaalouders, erkende kinderdagverblijven en de lokale diensten
voorschoolse opvang.
Voorheen zelfstandige kinderopvang (= vòòr de ingang van het nieuwe decreet)
Kinderopvang met een attest van toezicht (zowel niet-gesubsidieerde opvang als de toen
geldende subsidiesystemen voor de zelfstandige), waaronder bijvoorbeeld zelfstandige
kinderdagverblijven en zelfstandige onthaalouders.
Werkgelegenheidsgraad
Het aandeel werkenden in de bevolking op beroepsactieve leeftijd (15-64 jaar) (werkende
beroepsbevolking/bevolking op beroepsactieve leeftijd).
Zitting (consultatiebureau)
Tijdens een zitting worden ouders met hun jonge kinderen (tussen 0 en 4 jaar) ontvangen
door een vrijwillige medewerker die zorgt voor onthaal, registratie en het wegen en meten
van het jonge kind. Nadien gaat het kind op consult bij de arts en/of verpleegkundige in
functie van de verdere medische opvolging (vb. vaccineren) en ontwikkeling van het kind.
Een zitting in een consultatiebureau duurt doorgaans 3,5 uur.
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Bijlage 2
Dekkingsgraden per wijk

Bron: BISA, Kind en Gezin
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1
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9
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

GROTE MARKT
DANSAERT
BEGIJNHOF - DIKSMUIDE
MARTELAARS
ONZE LIEVE VROUW TER SNEEUW
KONINGSWIJK
ZAVEL
MAROLLEN
STALINGRAD
ANNEESSENS
KUREGEM BARA
KUREGEM VEEARTSENIJ
KUREGEM DAUW
HERTOGIN
WESTSTATION
HISTORISCH MOLENBEEK
KOEKELBERG
HAVENWIJK
OUD LAKEN WEST
OUD LAKEN OOST
NOORDWIJK
BRABANTWIJK
COLLIGNON
HAACHTSE STEENWEG
SINT-JOOST CENTRUM
DAILLY
JOSAPHAT
PLASKY
SQUARES
TERVURENSE POORT
SINT-MICHIEL
SINT-PIETER
JACHT
JOURDAN
EUROPAWIJK
MATONGE
FLAGEY - MALIBRAN
HOSPITAAL ETTERBEEK - ELSENE
VIJVERS VAN ELSENE
LOUIZA - LANGEHAAG

Nr. Naam wijk
wijk

Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Anderlecht - Sint-Gillis
Anderlecht
Anderlecht - Sint-Jans-Molenbeek
Sint-Jans-Molenbeek
Sint-Jans-Molenbeek
Sint-Jans-Molenbeek
Koekelberg - Jette
Jette - Sint-Jans-Molenbeek - Brussel
Brussel
Brussel
Brussel - Sint-Joost-ten-Node - Schaarbeek
Brussel - Sint-Joost-ten-Node - Schaarbeek
Schaarbeek
Schaarbeek
Sint-Joost-ten-Node
Schaarbeek
Schaarbeek
Schaarbeek
Brussel
Brussel - Schaarbeek - Etterbeek - Sint-Lambrechts-Woluwe
Etterbeek - Sint-Pieters-Woluwe
Etterbeek
Etterbeek
Etterbeek - Elsene
Brussel - Elsene
Elsene
Elsene
Elsene
Elsene - Brussel
Elsene - Brussel

Gemeente(n) wijk

0
64
22
83
0
0
0
68
31
3
17
64
3
28
36
94
50
38
20
46
84
0
48
0
67
0
81
0
0
48
0
0
91
22
0
0
22
40
0
0
0
30
0
0
0
0
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123
29
0
14
0
14
9
0
198
0
0
12
86
37
170
7
280
0
16
27
0
0
35

Standaard- Standaardcapaciteit
capaciteit
IKT
niet-IKT
(1)
(1)
23
121
83
26
24
2
23
167
42
202
233
177
111
118
191
333
171
362
145
359
283
343
346
315
327
298
110
140
148
104
70
175
232
109
21
96
169
119
93
54

0-2 jarigen
(Brusselnorm)
(2)
0
53
26
318
0
0
0
41
74
1
7
36
3
24
19
28
29
11
14
13
30
0
14
0
20
0
74
0
0
46
0
0
39
20
0
0
13
34
0
0

Dekkingsgraad
IKT
(3, 4)
0
78
26
318
0
0
103
41
74
1
7
36
3
24
19
28
29
45
34
13
35
0
18
3
20
66
74
0
8
129
53
97
42
278
0
17
29
34
0
65

Dekkingsgraad IKT
+ niet-IKT
(3, 4)
8
-24
5
-74
8
1
8
-13
-17
64
60
-6
34
11
27
16
6
81
28
73
10
113
66
104
41
98
-45
46
49
-14
23
58
-14
14
7
32
34
-1
31
18

11
-4
20
-70
12
1
12
16
-10
98
100
24
52
31
59
73
35
143
52
134
58
171
125
158
97
149
-26
70
74
4
35
87
25
32
11
48
62
20
47
27

Tekort IKT- Tekort IKTplaatsen
plaatsen
(Barcelona(decreetnorm)
norm)

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

BERCKMANS - MUNTHOF
KASTELEIN
BRUGMANN - LEPOUTRE
CHURCHILL
MOLIERE - LONGCHAMP
HOOGTE 100
HOOG SINT-GILLIS
HALLEPOORT
BOSNIE
LAAG VORST
VAN VOLXEM - VAN HAELEN
VEEWEIDE - AURORE
BIZET - RAD - COOVI
VOGELENZANG - ERASMUS
NEERPEDE
GOEDE LUCHT
SCHERDEMAAL
ANDERLECHT CENTRUM - WAYEZ
SCHEUT
BUFFON
MOORTEBEEK - PETERBOS
MACHTENS
KARREVELD
FRANS HOSPITAAL
KORENBEEK
POTAARDE
SINT-AGATHA BERCHEM CENTRUM
VILLA’S VAN GANSHOREN
GANSHOREN CENTRUM
BASILIEK
WOESTE
JETTE CENTRUM
HEYMBOSCH - AZ-JETTE
HEIZEL
HOUBA
MUTSAARD
HEEMBEEK
HAREN
VREDE
HELMET

Nr. Naam wijk
wijk

Sint-Gillis
Sint-Gillis - Elsene - Brussel
Elsene - Vorst - Brussel
Ukkel
Vorst - Ukkel
Vorst - Ukkel
Sint-Gillis - Vorst
Sint-Gillis
Sint-Gillis
Vorst - Sint-Gillis
Vorst
Anderlecht
Anderlecht
Anderlecht
Anderlecht
Anderlecht
Anderlecht
Anderlecht
Anderlecht
Anderlecht
Anderlecht - Sint-Jans-Molenbeek
Anderlecht - Sint-Jans-Molenbeek
Sint-Jans-Molenbeek
Koekelberg - Sint-Agatha-Berchem - Sint-Jans-Molenbeek
Sint-Jans-Molenbeek - Sint-Agatha-Berchem
Sint-Agatha-Berchem
Sint-Agatha-Berchem
Ganshoren
Ganshoren
Ganshoren - Jette - Koekelberg
Jette
Jette - Ganshoren
Jette
Brussel - Jette
Brussel - Jette
Brussel
Brussel
Brussel
Evere
Schaarbeek

Gemeente(n) wijk

20
22
0
19
23
15
0
42
0
0
32
77
3
0
28
28
0
3
3
8
82
71
98
78
37
0
143
98
57
0
87
0
73
0
60
82
141
93
92
68
38
30
95
112
40
3
62
7
0
22
7
7
19
0
22
0
0
28
38
20
0
17
28
34
54
5
31
0
12
87
30
0
47
0
62
53
0
0
22
7

Standaard- Standaardcapaciteit
capaciteit
IKT
niet-IKT
(1)
(1)
103
99
196
119
123
103
209
202
117
251
188
255
209
12
8
21
104
248
219
75
124
335
258
167
112
39
205
81
175
210
320
165
118
198
271
158
182
54
185
229

0-2 jarigen
(Brusselnorm)
(2)
19
22
0
16
19
15
0
21
0
0
17
30
1
0
373
135
0
1
1
11
66
21
38
47
33
0
70
121
33
0
27
0
62
0
22
52
78
171
50
30

Dekkingsgraad
IKT
(3, 4)
57
53
49
111
51
18
30
24
0
9
21
33
11
0
666
135
0
13
19
37
66
26
49
67
81
13
85
121
40
41
37
0
102
0
45
85
78
171
62
33

Dekkingsgraad IKT
+ niet-IKT
(3, 4)
14
11
65
20
18
19
69
25
39
83
30
7
66
4
-25
-21
34
79
69
17
-41
40
-13
-23
0
13
-75
-71
1
69
18
54
-34
65
29
-30
-81
-75
-31
8

31
27
98
40
39
36
105
59
59
126
62
50
101
6
-24
-18
52
121
107
30
-20
97
31
5
19
20
-41
-58
30
105
73
83
-14
99
75
-3
-50
-66
1
46

Tekort IKT- Tekort IKTplaatsen
plaatsen
(Barcelona(decreetnorm)
norm)

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
700
701
702

SCHAARBEEK STATION
TERDELT
CONSCIENCE
LEOPOLD III LAAN
JOSAPHAT STATION
PADUWA
REYERS
GEORGES HENRI
GRIBAUMONT
ROODEBEEK - STERREBEELDEN
GULLEDELLE
KAPELLEVELD
WOLUWELAAN
STOKKEL
SINTE-ALEIDIS - MOOIBOS
SINT-PAULUS
PUTDAAL
OUDERGEM CENTRUM
VOGELZANG
WAVERSTEENWEG - SINT-JULIAAN
DRIE LINDEN
TRANSVAAL
BOSVOORDE CENTRUM
WATERMAAL CENTRUM
DRIES
BOONDAAL
UNIVERSITEITSWIJK
MONTJOIE - LANGEVELD
OBSERVATORIUM
FORT JACO
DIESDELLE
KRIEKENPUT - HOMBORCH - VERREWINKEL
SINT-JOB KAUWBERG
DIEWEG
KALEVOET - MOENSBERG
GLOBE
VOSSEGAT - ROOSENDAAL
SINT-DENIJS - NEERSTALLE
KERKHOF BRUSSEL
KERKHOF ELSENE
KERKHOF SINT-GILLIS

Nr. Naam wijk
wijk

Schaarbeek
Schaarbeek
Evere
Evere
Schaarbeek
Evere
Schaarbeek
Sint-Lambrechts-Woluwe - Schaarbeek
Sint-Pieters-Woluwe - Sint-Lambrechts-Woluwe
Sint-Lambrechts-Woluwe
Sint-Lambrechts-Woluwe
Sint-Pieters-Woluwe - Sint-Lambrechts-Woluwe
Sint-Pieters-Woluwe - Sint-Lambrechts-Woluwe
Sint-Pieters-Woluwe - Sint-Lambrechts-Woluwe
Sint-Pieters-Woluwe
Sint-Pieters-Woluwe
Sint-Pieters-Woluwe - Oudergem
Oudergem
Sint-Pieters-Woluwe - Oudergem
Oudergem - Etterbeek
Watermaal-Bosvoorde - Oudergem
Oudergem
Watermaal-Bosvoorde
Watermaal-Bosvoorde - Oudergem
Watermaal-Bosvoorde - Elsene - Brussel
Elsene - Brussel
Elsene
Ukkel
Ukkel
Ukkel - Brussel
Ukkel
Ukkel
Ukkel
Ukkel
Ukkel
Ukkel
Ukkel - Vorst
Vorst
Evere
Elsene
Ukkel

Gemeente(n) wijk

23
26
40
0
0
22
47
77
0
89
0
0
40
28
0
28
0
37
0
56
41
88
49
0
0
0
73
76
0
0
0
0
0
0
157
67
0
0
0
0
0
50
20
15
0
0
99
102
0
30
0
34
20
45
40
0
13
0
0
20
83
5
35
66
13
0
0
36
0
7
0
0
0
0
22
16
63
0
47
0
0
0

Standaard- Standaardcapaciteit
capaciteit
IKT
niet-IKT
(1)
(1)
161
126
126
95
73
115
27
182
129
136
107
49
74
91
48
60
9
55
110
203
57
67
49
88
55
106
111
44
46
23
25
35
49
65
127
161
77
121
0
0
0

0-2 jarigen
(Brusselnorm)
(2)
14
21
32
0
0
19
172
42
0
65
0
0
54
31
0
46
0
67
0
28
72
132
100
0
0
0
66
171
0
0
0
0
0
0
124
42
0
0
/
/
/

Dekkingsgraad
IKT
(3, 4)
45
37
44
0
0
106
546
42
23
65
32
41
115
75
0
68
0
67
18
68
81
185
235
15
0
0
98
171
15
0
0
0
0
34
137
81
0
39
/
/
/

Dekkingsgraad IKT
+ niet-IKT
(3, 4)
30
16
2
31
24
16
-38
-17
43
-44
35
16
-16
2
16
-8
3
-19
36
11
-22
-66
-33
29
18
35
-36
-61
15
8
8
12
16
21
-115
-14
25
40
0
0
0

58
37
23
48
37
35
-33
14
65
-21
54
24
-3
17
24
2
5
-10
55
46
-13
-55
-25
44
28
53
-17
-54
23
12
12
18
24
32
-94
14
39
60
0
0
0

Tekort IKT- Tekort IKTplaatsen
plaatsen
(Barcelona(decreetnorm)
norm)

Brussel - Evere
Brussel - Evere
Oudergem
Anderlecht - Vorst
Sint-Gillis
Anderlecht
Brussel
Schaarbeek
Sint-Joost-ten-Node
Brussel - Etterbeek
Brussel
Sint-Pieters-Woluwe - Oudergem
Sint-Pieters-Woluwe - Oudergem - Watermaal-Bosvoorde - Ukkel
Brussel
Ukkel
Vorst
Anderlecht
Anderlecht
Anderlecht
Sint-Jans-Molenbeek
Sint-Jans-Molenbeek
Ganshoren - Koekelberg
Ganshoren - Jette
Jette

800
801
802
803
804
805
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

INDUSTRIE NOORD
INDUSTRIE NATO
DELTA
INDUSTRIE ZUID
ZUIDSTATION
INDUSTRIE BIRMINGHAM
KONINKLIJK DOMEIN LAKEN
JOSAPHATPARK
KRUIDTUIN
JUBELPARK
LEOPOLDPARK
PARK VAN WOLUWE
ZONIENWOUD
TER KAMERENBOS
WOLVENDAELPARK
DUDENPARK - PARK VAN VORST
VIJVERSPARK
ASTRIDPARK
BOSPARK
MARIE-JOSEPARK
SCHEUTBOS
ELISABETHPARK
LAARBEEKBOS - POELBOS
BOUDEWIJNPARK - DIELEGEMBOS

Gemeente(n) wijk

Nr. Naam wijk
wijk

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3031

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
0
4013

Standaard- Standaardcapaciteit
capaciteit
IKT
niet-IKT
(1)
(1)

16274

28
4
0
29
0
12
0
0
0
1
2
1
1
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
2

0-2 jarigen
(Brusselnorm)
(2)

25

21
0
/
0
0
0
/
/
/
0
0
0
0
/
/
0
/
/
/
/
/
/
/
0

Dekkingsgraad
IKT
(3, 4)
3
1
0
9
0
4
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
-91
0
1357

43

4124

8
2
0
14
0
6
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
-91
1

Tekort IKT- Tekort IKTplaatsen
plaatsen
(Barcelona(decreetnorm)
norm)

21
0
/
0
0
0
/
/
/
0
0
0
0
/
/
0
/
/
/
/
/
/
/
0

Dekkingsgraad IKT
+ niet-IKT
(3, 4)
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770
374
161
157
62
313
418
78
180
155
251
154
92
181
90
319
70
158
31
4.014

Standaard
-capaciteit
IKT
290
219
275
299
100
96
65
16
40
62
68
234
65
91
35
142
100
81
0
2.278

Standaardcapaciteit
niet-IKT
verantwoordelijke
Nederlandstalig
(extrapolatie)
233
102
66
83
38
108
93
0
40
74
66
226
10
58
0
67
87
0
0
1.351

Standaardcapaciteit
niet-IKT omgangstaal
kinderdagverblijf o.a.
Nederlandstalig
(extrapolatie)
2.566
2.102
578
947
667
1.811
1.655
378
329
332
722
533
399
371
204
787
783
578
410
16.152

30% van het
aantal 0-2
jarigen in het
BHG
(Brusselnorm)
41,31
28,21
75,42
48,18
24,29
22,59
29,18
24,87
66,85
65,46
44,20
72,86
39,35
73,35
61,18
58,58
21,70
41,39
7,56

Dekkingsgraad
IKT en niet-IKT
(in %)*
39,09
22,65
39,18
25,37
14,99
23,25
30,87
20,63
66,85
69,08
43,88
71,43
25,56
64,32
44,05
49,02
20,03
27,36
7,56

Dekkingsgraad IKT
en niet-IKT
(in %)**

**Het betreft hier de dekkingsgraad berekend op basis van de som van de standaardcapaciteit IKT en de standaardcapaciteit niet-IKT met o.a. de Nederlandse taal als
omgangstaal in het kinderdagverblijf (extrapolatie resultaten responsgroep), afgezet tegenover het aantal kinderen jonger dan 3 jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(Brusselnorm)

*Het betreft hier de dekkingsgraad berekend op basis van de som van de standaardcapaciteit IKT en de standaardcapaciteit niet-IKT met een Nederlandstalige
verantwoordelijke (extrapolatie resultaten responsgroep), afgezet tegenover het aantal kinderen jonger dan 3 jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brusselnorm)

Brussel
Schaarbeek
Etterbeek
Elsene
Sint-Gillis
Anderlecht
Sint-Jans-Molenbeek
Koekelberg
Sint-Agatha-Berchem
Ganshoren
Jette
Evere
Sint-Pieters-Woluwe
Oudergem
Watermaal-Bosvoorde
Ukkel
Vorst
Sint-Lambrechts-Woluwe
Sint-Joost-ten-Node
TOTAAL

Gemeente

(extrapolatie resultaten responsgroep telefonische enquête)

Bijlage 3: Opvangcapaciteit vergund door Kind en Gezin in 2015

Bijlage 3
Opvangcapatiteit vergund door Kind en Gezin in 2015

(extrapolatie resultaten responsgroep telefonische enquête)
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Bijlage 4
Interviews consultatiebureaus
1. Met welke partners en/of organisaties wordt samengewerkt?
1.1. Wordt er samengewerkt met andere consultatiebureaus?
1.2. Wat zijn de voor- en/of nadelen van deze samenwerking?
1.3. Wat is de meerwaarde voor de gezinnen?
		
2. Ben je op de hoogte van de ontwikkelingen Huizen van het Kind?
2.1. Welke rol kan een consultatiebureau hier spelen?
2.2. Hoe kijk je naar deze samenwerking?
- Wat is belangrijk?
- Wat wil je er instoppen en wat moet het opleveren?
3. Wat zijn de sterktes – zwaktes – uitdagingen – opportuniteiten
van het gevoerde beleid preventieve gezinsondersteuning?
4. Het is geen geheim dat VGC inzet op schaalgrootte.
Hoe sta je hier tegenover?
Hoe staat het organiserend bestuur hier tegenover?
4.1. Wat zijn mogelijks voor-en/of nadelen?
5. Perceptie van het beleid en uitdagingen voor het consultatiebureau
5.1. Wat is de rol van het lokaal bestuur?
5.2. Wat is de rol van Kind en Gezin als agentschap van de Vlaamse Regering?
5.3. Wat zou volgens jou de rol van het beleid (zowel Vlaams als Brussels)
moeten zijn?
5.4. Welke knelpunten/uitdagingen zie je als coördinator van het consultatie
bureau voor de toekomst?
- Met welke noden/vragen wordt het consultatiebureau momenteel geconfronteerd?
- Wat zijn een aantal werkpunten voor het consultatiebureau?
5.5. Moet het beleid (VGC en/of Kind en Gezin) meer inspanningen doen om
de toegankelijkheid te verhogen?
- Waarom wel/niet?
- Heb je suggesties voor verandering/verbetering?
- Wat verwachten jullie van het beleid?

bijlage 4 - 1 9 7

Bijlage 5
Interviews kernactoren Huis van het Kind
1. Het samenwerkingsverband Huis van het Kind is ontstaan als een klankbord voor reflectie en het onderzoeken van mogelijkheden en moeilijkheden binnen de Brusselse context.
1.1. Wat is de huidige stand van zaken?
1.2.Wat is/zijn de volgende stappen?
2. Welke factoren maken samenwerken volgens jou makkelijk of moeilijk?
2.1. Wat zijn bedreigingen/uitdagingen voor het samenwerkingsverband?
2.2. Wat zijn opportuniteiten voor het samenwerkingsverband?
2.3. Wat zijn sterktes van het samenwerkingsverband?
2.4. Wat zijn zwaktes van het samenwerkingsverband?
3. Wat is de rol van VGC in dit samenwerkingsverband?
4. Wat is de rol van het Vlaams beleid?
5.Wat zou volgens jou de rol van het beleid (zowel Vlaams als Brussels)
moeten zijn?

bbijlage 5 - 1 9 8

Cartografie van de Nederlandstalige voorzieningen in Brussel

Bijlage 6
Bijlage 6: Telefonische enquête kinderopvang baby’s en
Telefonische enquête kinderopvang baby’s en peuters

peuters
1.

We vragen naar de verantwoordelijke van de kinderopvanglocatie. De verantwoordelijke wordt
altijd in het Nederlands aangesproken. Indien hij/zij in het Nederlands antwoordt, wordt voor
het criterium taal leidinggevende Nederlands aangeduid. Indien hij/zij aangeeft beperkt
Nederlands te spreken, wordt beperkt Nederlands aangeduid. Wanneer de leidinggevende
louter Frans, Engels of nog een andere taal spreekt wordt dit eveneens genoteerd. Indien het
niet mogelijk was om de leidinggevende te spreken, wordt bij het criterium taal leidinggevende
missing response aangeduid.

2.

Wat is de omgangstaal in de opvang? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
q Nederlands
q Frans
q Engels
q Andere: ____________________________________________________________

3.

Sinds wanneer heeft u een vergunning bij Kind en Gezin? ____________________________

4.

Waarom koos u voor opvang met vergunning bij Kind en Gezin? ___________________

5.

Heeft u de intentie om bij Kind en Gezin te blijven (= zich in regel stellen met taalvereisten)?
q Ja
q Neen
§
Waarom niet? _____________________________________________

6.

Waarom werkt u niet inkomensgerelateerd? __________________________________

7.

Hoeveel betaalt een ouder die zijn/haar kind voltijds brengt?
q Voor één dag? € ____________________________________________________
q Of voor één week? €________________________________________________
q Of voor één maand? €_______________________________________________

8.

Betalen ouders bij de inschrijving
q Een voorschot: gemiddeld €__________________________________________
q Inschrijvingskosten: gemiddeld €______________________________________
q Een waarborg: gemiddeld €__________________________________________

9.

Hanteert u selectiecriteria?
q Ja
§
Zoja, dewelke ? __________________________________________
q Neen

10. Hoeveel begeleiders zijn er in uw opvanglocatie? _______________________________
11. Hoeveel van hen zijn Nederlandskundig? _____________________________________
12. Volgt u vormingen (= ondersteuningsaanbod zelfstandige voorzieningen)?
q Ja
§
Zoja, dewelke en waar ? ______________________________________
q Neen
13. Kent u nog andere initiatieven die vorming/ondersteuning aanbieden ?
q Ja
§
Zoja, welke? _______________________________________________
q Neen

bijlage 6 - 1 9 9

Bijlage 7
Online enquête verantwoordelijken kinderopvang baby’s
en peuters
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bijlage 4 - 2 0 2
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bijlage 7 - 2 0 4
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bijlage 7 - 2 0 6
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