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Kinderopvang in Brussel: dekkingsgraad van 46,67%
Voorstelling cartografie van de Nederlandstalige
gezinsvoorzieningen in Brussel
De derde cartografie van de Nederlandstalige gezinsvoorzieningen in Brussel is afgerond. De
cartografie is er gekomen in opdracht van VGC-collegelid voor Gezin Bianca Debaets. De
onderzoekers van de UGent stellen de resultaten voor aan de VGC-commissie Gezin en aan het
brede werkveld. De cartografie geeft een kwantitatief en kwalitatief beeld van de Nederlandstalige
kinderopvang in Brussel. De dekkingsgraad voor Nederlandstalige kinderopvang in Brussel
bedraagt ruim 46%. Op basis van deze cartografie lanceert VGC-collegelid voor Gezin Bianca
Debaets meteen een uitbreidingsoproep voor bijkomende plaatsen.
De cartografiestudie is uitgevoerd door de UGent. De onderzoekers namen begin 2015 een foto van
de toestand van de kinderopvang in Brussel. Aan de hand van die momentopname is een jaar lang
kwalitatief onderzoek verricht. De cartografie geeft weer hoeveel plaatsen er zijn in de kinderopvang
in Brussel en of dat aantal voldoende is om aan de vraag te voldoen.
Het goede nieuws is dat de dekkingsgraad van de Nederlandstalige kinderopvang in Brussel bijna 50%
bedraagt. Het Vlaams decreet kinderopvang bepaalt dat voor één op de twee kinderen een
opvangplaats voorzien moet worden. In Brussel zijn er op het moment van de studie 7.044 plaatsjes.
Dat is goed voor een dekkingsgraad van 46,67% (Brusselnorm: 30% van de 0- tem 2-jarigen). Ter
vergelijking: in 2005 bedroeg de dekkingsgraad in Brussel 38%. In absolute cijfers kwamen er in
vergelijking met het jaar 2005 2.239 plaatsjes bij.
In bijlage zijn nog enkele markante cijfers toegevoegd. Het totaal aantal jonge kinderen onder de drie
jaar in het Brussels Gewest bedraagt zo’n 5%, dat is meer dan in Vlaanderen (3,19%) en meer dan het
nationale gemiddelde. Ook het aantal geboorten ligt veel hoger dan in de rest van het land. Dat
maakt dat de nood aan kinderopvang nog steeds toeneemt. Indien men kijkt naar de groei van de
bevolking, kan men stellen dat de uitbreidingen van de voorbije jaren 64% van de groeiende
bevolking opvingen. Dat is dus ruim beter dan de 50% norm uit het Vlaams decreet kinderopvang.
Een langdurig volgehouden en verhoogde capaciteitsuitbreiding is aan de orde. Daarom investeren
de Vlaamse Gemeenschap en de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) meer dan ooit in nieuwe
plaatsen. “We creëren dit jaar 409 plaatsen. Een groot deel daarvan is momenteel al in uitvoering.
We lanceren nu ook de 160 door de VGC gefinancierde plaatsen. Dat zijn stuk voor stuk plaatsen met
een inkomenstarief, waarbij de ouders een bijdrage betalen die afhankelijk is van hun inkomen”,
aldus VGC-collegelid voor Gezin Bianca Debaets. “Brussel kent een historisch tekort aan

kinderopvang. Vroegere uitbreidingsrondes hielden rekening met de bevolkingsgroei in Brussel. Met
de investeringen die we dit jaar doen, pakken we nu ook het historisch tekort aan. Dat doen we bij
voorkeur met inkomensgerelateerde plaatsen. Het tekort zal zo niet in één jaar zijn weggewerkt,
maar de juiste weg is ingeslagen. Ik roep alle betrokken overheden op om te blijven investeren in de
toekomst van Brussel”.
Uit de cartografie blijkt voorts nog dat de organisatoren van kinderopvang in Brussel tevreden zijn
over de 55% voorrangsregel voor Nederlandstalige kinderen. Het draagvlak voor de 20%
voorrangsregel voor kansengroepen is eveneens groot. Dat zorgt voor een goede sociale mix. Daarbij
zijn de ondervraagde organisatoren ook tevreden over het recent ingevoerde Lokaal Loket
Kinderopvang. Dat is een website waar ouders zich centraal kunnen inschrijven. Door de website
wordt de stress bij het zoeken naar een kinderopvangplaats tot een minimum herleid.
“Met de cartografie in de hand zullen we gerichtere beleidskeuzes kunnen maken. De wijkresultaten
uit de cartografie zullen mee bepalen waar de geplande uitbreiding het beste gerealiseerd wordt.
Andere elementen bij de toewijzing zijn de nabijheid van andere Nederlandstalige initiatieven en de
snelheid waarmee de nieuwe plaatsen gerealiseerd kunnen worden”, aldus nog Bianca Debaets.
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