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Uitbreidingsronde Nederlandstalige kinderopvang goedgekeurd
219 extra kindplaatsen worden in komende maanden effectief beschikbaar
Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft op voorstel van Collegelid Bianca
Debaets een uitbreidingsronde in de Nederlandstalige kinderopvang goedgekeurd. Het gaat om
een subsidiebelofte voor 219 inkomensgerelateerde plaatsen gefinancierd door de VGC zelf. De
kinderdagverblijven die door deze beslissing mogen uitbreiden, kunnen dat vanaf september al
doen. De bijkomende plaatsen vormen het door de VGC opgenomen deel van de eerder
aangekondigde 409 nieuwe plaatsen in de kinderopvang.
In de maand mei lanceerde de VGC een oproep naar de Nederlandstalige kinderopvangsector in
Brussel. In totaal dienden 34 kinderdagverblijven een dossier in. Na onderzoek van de aanvragen en
na het advies van de VGC-administratie besliste het VGC-College om 18 kinderdagverblijven een
uitbreiding toe te kennen, goed voor 219 nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen. De gemeenten
Sint-Joost-ten-Node en Anderlecht kennen met respectievelijk 71 en 57 bijkomende plaatsen de
grootste uitbreiding.
Bij de toewijzing van de extra plaatsen hield het VGC-College rekening met verschillende factoren
waaronder een snelle realisatiedatum van de nieuwe plaatsen, de huidige dekkingsgraad in de wijken
en gemeenten en het aantal aanmeldingen in de onthaalklasjes van Nederlandstalige scholen.
“We creëren nieuwe kindplaatsen in gemeenten en buurten waar de nood het hoogst is. Zo krijgt SintJoost-ten-Node er zelfs drie nieuwe crèches bij. De eerder dit jaar uitgebrachte cartografiestudie
rangschikte de gemeente Sint-Joost als de gemeente waar het Nederlandstalig aanbod verbeterd
dient te worden”, aldus VGC-Collegelid voor Gezin Bianca Debaets. “We kiezen ervoor om plaatsjes
aan inkomenstarief te creëren. Dat betekent dat ouders een bijdrage betalen voor de crèche op basis
van hun inkomen, de rest wordt door de VGC bijgepast. Het is naar zulke plaatsjes dat Brusselaars op
zoek zijn”.
De nieuwe plaatsjes worden de komende maanden operationeel. Een heel aantal zal vanaf
september al actief worden.
“Dankzij de tandem met Vlaams minister Jo Vandeurzen kan ik de Brusselaars geruststellen:
Vlaanderen investeert samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie erg veel in de kinderopvang
in Brussel. De voorbereiding van deze uitbreidingsronde verliep overigens in nauw overleg met Kind &

Gezin.”, vertelt VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn en Gezin Bianca Debaets. “De nood aan
kwalitatieve kinderopvang is erg hoog. De toegankelijkheid ervan is de sleutel tot maatschappelijke
integratie voor ouders. En is de start van een Nederlandstalig traject voor de kindjes.”
Ouders die hun kindje willen inschrijven in de Nederlandstalige kinderopvang in Brussel kunnen
terecht bij het Lokaal Loket Kinderopvang op www.kinderopvanginbrussel.be Het Lokaal Loket
Kinderopvang maakt inschrijven eenvoudiger. Eén keer centraal en online inschrijven volstaat.
Daardoor zal de verdeling van de beschikbare plaatsen vlotter en transparanter verlopen. Alle
kinderdagverblijven die via deze uitbreidingsronde extra plaatsen toegewezen krijgen, zijn
ingeschreven bij het lokaal loket.
Woordvoerders Bianca Debaets: Stijn Van Eynde 0490 66 60 28 en Pierre Migisha 0475 72 04 12

