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Mondelinge vraag van de h. Cools: Gevolgen van het nieuwe decreet van de Franse Gemeenschap voor onze
kinderdagverblijven.
De h. Cools geeft aan dat de sector van de ONE grondig zal veranderen ingevolge een nieuw decreet van de
Franse Gemeenschap van februari 2019 (inwerkingtreding op 1 januari 2020). De intenties van het decreet zijn
lovenswaardig maar er zijn talrijke averechtse effecten zoals een mogelijk tekort aan kinderverzorgsters in Ukkel
de komende jaren omwille van excessieve studievereisten. Voor een aanwerving is nu een diploma lager
middelbaar vereist met een opleiding van 620 uur en een stage van 600 uur. Het decreet legt een diploma hoger
middelbaar op met een algemene opleiding van 700 uur. Heeft het college geanticipeerd op dit decreet? Zal dit
de werking van de kinderdagverblijven beïnvloeden, waar nu al een grote turnover van personeel is? De
diplomawijzigingen hebben ook betrekking op directies. Zijn er gevolgen voor de Ukkelse kinderdagverblijven op
dit vlak?
Gesubsidieerde kinderdagverblijven zullen 20 tot 50% van hun plaatsen moeten voorbehouden voor
gezinnen in moeilijkheden (mindervalide kinderen, eenoudergezinnen, …). Moet het reglement betreffende de
toegang tot de kinderdagverblijven aangepast worden om te voldoen aan deze vereiste? De financiering van de
kinderdagverblijven zal berekend worden op basis van veelvouden van 7 kinderen om een hogere schaal te
bekomen. Zullen er financiële gevolgen zijn voor de Ukkelse kinderdagverblijven in hun huidige bezetting?
Werd het personeel van de kinderdagverblijven ingelicht over deze hervorming?
Tijdelijke kinderopvang zal eveneens moeten evolueren tot kinderdagverblijven. De gevolgen van dit
decreet voor de tijdelijke kinderopvang van Globe en Sint-Job moeten onderzocht worden.
De h. Hublet antwoordt dat dit decreet de kwaliteit en de toegankelijkheid van opvang voor kleine
kinderen wil verbeteren. De wetgever heeft enkele artikels gewijzigd om te garanderen dat de
verantwoordelijken voor de opvang van kleine kinderen de gepaste opleiding hebben genoten. De bezorgdheden
over sommige opvangdiensten op het Ukkelse grondgebied die via de pers verspreid worden zijn weliswaar
gerechtvaardigd maar vallen niet onder gemeentelijke bevoegdheden. Het personeel en de directie van deze
structuren hebben niet altijd de gepaste opleiding gekregen. Het parket onderzoekt momenteel dossiers rond
wanbeheer en mishandeling in de kinderdagverblijven.
Inzake de diplomavereiste zal het decreet geen impact hebben op het personeelskader omdat alle
verzorgsters over een diploma van niveau C beschikken. Alle directrices beschikken over een diploma sociaal
assistente of verpleegster. Er is een grote turnover binnen de gemeentelijke kinderdagverblijven omwille van
ziektes, bevallings- en borstvoedingsverloven en omdat de wetgever 1 verzorgster per 6 of 7 kinderen oplegt. De
verzorgsters willen naast opvang ook het aanleren bevorderen en volgen permanent opleidingen die steeds
duurder worden.
Het huishoudelijk reglement van de kinderdagverblijven voorziet 20% van de beschikbare plaatsen voor
gezinnen in moeilijkheden. In alle gemeentelijke kinderdagverblijven ligt dit aantal hoger: Chat: 31%; Globe: 21%;
Homborch: 30%; Sint-Job: 22%). Dit reglement zal gewijzigd worden op basis van het model dat ONE zal
aanleveren. De nieuwe tekst zal toegevoegd worden aan de overeenkomst die ouders moeten ondertekenen.
Vanaf 2022 wordt de elektronische inschrijving verplicht. In de loop van 2020 zal een gewijzigde versie van het
reglement voorgelegd worden aan de gemeenteraad om hierop te anticiperen.
De financiering wordt berekend op basis van de vereiste van 1 verzorgster per 7 kinderen. De
gemeentelijke kinderdagverblijven vangen momenteel 216 kinderen op (Sint-Job: 63, ofwel 7 x 9 + 1; Homborch:
36, ofwel 7 x 5 + 1; Globe: 92, ofwel 7 x 13 + 1; Chat: 24, ofwel 7 x 3 + 3). Er is een vergadering met de
verantwoordelijke van de ONE gepland over de subsidiëring bij een overschrijding van het veelvoud van 7.
In maart 2014 heeft de vorige legislatuur bij de ONE en de FGC een dossier rond de uitbreiding van het
kinderdagverblijf Chat ingediend (verouderde inrichtingen). In het noorden van de gemeente zijn namelijk meer
plaatsen nodig. De ONE heeft de aanvraag ontvankelijk verklaard en er komen potentieel 12 plaatsen bij.

Het huidige college heeft onlangs een voorontwerp inzake de uitbreiding en de herinrichting van het
kinderdagverblijf Chat goedgekeurd, waarbij rekening gehouden werd met de financiering volgens veelvouden
van 7, om bijkomende subsidies te kunnen verkrijgen voor de bouw van een nieuwe verdieping.
Over de omvorming van tijdelijke kinderopvang tot kinderdagverblijven moet nog gediscussieerd worden.
Volgens de ONE moet dit allereerst betrekking hebben op tijdelijke kinderopvangdiensten in gebouwen waar
reeds een kinderdagverblijf aanwezig is. De gemeente ontvangt geen subsidies voor tijdelijke kinderopvang.

