SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 571
van MAAIKE DE RUDDER
datum: 11 mei 2022

aan WOUTER BEKE
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Opvanginitiatieven en kinderbegeleiders - Stand van zaken
De Vlaamse kinderopvang kraakt onder het personeelstekort, maar er is ook licht aan het
einde van de tunnel want 845 studenten startten in 2021 een opleiding tot
kinderbegeleider - en een deel studeert nu af.
In 2021 startten 845 studenten de gratis opleiding bij VDAB, die twee semesters duurt
en ook een stage omvat. De afstudeerrichting van baby's en peuters is het populairst. Op
dit moment zijn er al 211 mensen afgestudeerd: een groep doet er langer dan twee
semesters over de opleiding, maar de verwachting is wel dat er in juni nog een nieuwe
lading kinderbegeleiders met een certificaat afzwaait.
1.

Hoeveel kinderopvanginitiatieven zijn er volgens de recentste cijfers van 2021 of
2022?

2.

Kan de minister een onderscheid maken in aantallen per provincie?

3.

Zijn er cijfers van de afgestudeerde kinderbegeleiders die effectief aan de slag zijn
gegaan als kinderbegeleider?

4.

Bestaan hiervan ook cijfers per provincie?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Hilde Crevits (607), Wouter Beke (571).
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GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr.571 van 11 mei 2022
van MAAIKE DE RUDDER aan WOUTER BEKE

1.

Het totaal aantal opvanglocaties vergunde opvang voor baby’s en peuters eind 2021
bedroeg 6.340.

2.
Provincie
Antwerpen
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Totaal

Vergunde opvang baby’s en
peuters
1662
199
849
1500
885
1245
6340

3-4.Opgroeien beschikt niet over deze cijfers. Ook de VDAB beschikt niet over de cijfers
m.b.t. de sector waarin afgestudeerde kinderbegeleiders uiteindelijk worden
tewerkgesteld.
We weten wel dat voor de afgesloten opleidingsclusters met een hoofdopleiding binnen
de kinderopvang (2021) het uitstroompercentage op 68.6% ligt.
22,5% van de cursisten wordt verder opgevolgd door VDAB met bijkomende acties.
Dit kan onder de vorm van sollicitatieopdrachten, verdere competentieversterking of
andere vormen van nazorg om hen te ondersteunen in een job richting de
kinderopvang.
In onderstaande tabel de cijfers per provincie
Provincie (organisatie)

Uitstroom naar werk
na 3 mndn (%)

Vlaams-Brabant

100,0%

West-Vlaanderen

64,3%

Antwerpen

64,3%

Limburg

72,7%

Oost-Vlaanderen

65,4%

Wij hebben bijkomende informatie opgevraagd bij het kabinet van minister Brouns. Zij
konden ons ook niet de exacte aantallen bezorgen.

