
KINDERDAGVERBLIJVEN

1. VOORSTELLING VAN DE DIENST 

Missie 

Organiseren en beheren van bedrijfscrèches (kinderdagverblijven) voor kinderen
(0-3 jaar) voor Defensiepersoneel waar de behoefte het grootst is. 

Visie

In het kader van de reglementering, opgelegd enerzijds door de Gewesten en
Gemeenschappen en anderzijds door de gespecialiseerde organisaties (Kind en
Gezin in Vlaanderen en Brussel en het ONE in Wallonië en Brussel), streeft de
Directie van de Kinderdagverblijven ernaar om, in de mate van het mogelijke, een
veilige, dynamische en kwaliteitsvolle begeleiding te bieden aan de kinderen die
door de ouders aan haar zijn toevertrouwd, waarbij ze rekening tracht te houden
met de specificiteit van het militaire beroep.

De waarden die de leiding van de
dagopvang voorstaat zijn:

- Een kwaliteitsvol onthaal
- Een educatief project
- De ontwikkeling van de kinderen
- Ondersteuning van ouders bij hun werk
- Een wederzijds respect tussen ouders
  kinderen - personeel van kinderdagverblijf
  



2. PERSONEEL 
(in aantallen en voltijdse eenheden VTE 100 = 1)



3. BEGROTING
(in duizenden euros)

ONTVANGSTEN

UITGAVEN



Theoretische bezettingsgraad

In de onderstaande tabel is het theoretische aantal kinderen aangegeven dat in
het kinderdagverblijf aanwezig kan zijn op basis van de ondertekende contracten.
Aangezien de kinderen zeer zelden allemaal aanwezig zijn (vakantie, ziekte,
afwezigheid voor dienstreizen van de ouders...), ligt de werkelijke aanwezigheid
dus lager dan de hieronder gepresenteerde cijfers.

 

4. EVALUATIE VAN DE ACTIVITEITEN 
VOOR 2020

Daling van het aantal actieve militairen die niet wordt gecompenseerd door de
stijging van het aantal begunstigden van andere instellingen.
Sinds 2017 zijn de kinderdagverblijven opengesteld voor politiepersoneel en in
Neder-over-Hembeek voor Brugmann-personeel, reservering van plaatsen door
de gemeente Beauvechain en voor gevangenispersoneel in Marche.
De toename van het aantal verzoeken om verlof in verband met Operatie
Vigilant Guardian
Daling van het aantal contracten als gevolg van de Covid-crisis, maar ook van
het aantal dagen per week dat wordt geboekt als gevolg van de toename
(verplichting) van telewerken.

De evolutie van deze cijfers kan door verschillende factoren worden
verklaard:



Na de openstelling van de crèches voor politiepersoneel en in Neder-over-
Heembeek(NOH), voor Brugmann-personeel in 2017, stelde het
kinderdagverblijf Marche-en-Famenne een overeenkomst voor met de nieuwe
gevangenis van Marche. Sommige crèches openen ook hun deuren voor
personeel van de civiele bescherming.

Sinds 2018 hebben de kinderdagverblijven van Marche-en-Famenne en Peutie
hun pedagogisch project ontwikkeld om over te gaan naar semi-verticale
afdelingen, d.w.z. babyafdelingen van 3 tot +/-15 maanden en middelgrote
afdelingen van +/- 15 maanden tot de instap in de kleuterklas. Het
kinderdagverblijf NOH is omgebouwd tot volledige verticale afdelingen: van 3
maanden tot instroom in de kleuterschool. De crèche van Beauvechain bereidt
het project voor om in 2021 over te gaan op verticale secties. Voor deze
omgevingen was het nodig de gewoonten van de kleuterleidsters te wijzigen,
maar ook de afdelingen aan te passen om verschillende leeftijdsgroepen te
kunnen opvangen. Deze verandering in de organisatie maakt een flexibeler
beheer van groepen kinderen mogelijk, maar is niet in alle crèches mogelijk,
aangezien de infrastructuur voor de opvang van dergelijke groepen moet
worden aangepast, wat niet overal haalbaar is.

5. EVOLUTIE VAN DE PEDAGOGISCHE PROJECTEN

Eind 2018 moesten we in het kader van de communautarisering van de
kinderbijslag onze computerprogramma's aanpassen zodat 

      we de nodige informatie naar Kind & Gezin konden sturen zodat zij
      de ouders een deel van de kinderopvangkosten konden vergoeden 
      in het kader van het 'Groeipakket'. Op 1 januari 2019 was de dienst
      kinderopvang volledig operationeel. In 2019 en 2020 heeft 99% van 
      de ouders hun toelage op tijd ontvangen.



 
Na de ontdekking van asbest in het dak van het kinderdagverblijf in

In 2019 zijn in samenwerking met Defensie twee projecten voor nieuwe 

Eind 2019 is het ONE begonnen met een ingrijpende hervorming die 

      Leopoldsburg werden noodwerkzaamheden uitgevoerd in dit 
      kinderdagverblijf. Daartoe moest het kinderdagverblijf tijdens de 
      zomervakantie drie weken lang worden gesloten, zodat het meest stoffige
      en lawaaierige werk kon worden gedaan. Als gevolg van een probleem met
      de werkzaamheden zijn in juli 2020 nieuwe asbest verwijderings 
      werkzaamheden uitgevoerd. Aangezien de specialisten bevestigden dat er 
      geen gevaar was voor de kinderen, ons personeel of de ouders, bleven 2 
      van de 3 afdelingen van het kinderdagverblijf van Leopoldsburg open. 
      Er moesten enkele praktische aanpassingen worden gedaan en de 
      hoofdingang werd voor de duur van de werkzaamheden gesloten. De 
      situatie was begin augustus 2020 weer genormaliseerd.

      crèches ontwikkeld. Deze projecten zijn in 2020 verder ontwikkeld. Het 
      eerste project is de oprichting van een nieuwe crèche met 70 plaatsen in de
      nieuwe hoofdzetel in Evere, die gepland is voor 2025. Deze crèche zou in de
      plaats komen van de bestaande crèche met 48 plaatsen in het district. 
      De crècheafdeling heeft haar behoeften kenbaar gemaakt aan de architecten
      van Defensie, die in 2021 een overheidsopdracht zullen uitschrijven voor de 
      volledige bouw van de nieuwe wijk van Evere. Het tweede project is de 
      haalbaarheidsstudie voor een crèche met 49 plaatsen in een bestaand 
      gebouw op de basis Florennes. Dit is om het behoud van militair personeel te
      versterken. De basis van Florennes is uitgekozen om de nieuwe F-35 de 
      komende jaren te huisvesten. Eind 2020 werd de crèche ook gevraagd 
      een project uit te voeren in het kader van de New Medical Hub, die het 
      huidige militaire hospitaal in NOH de komende jaren zal vervangen. 

      gevolgen zal hebben voor de opvangomgevingen van CDSCA, zowel wat 
      betreft de infrastructuur als de organisatie van het personeel en het 
      informatiebeheer. In november 2019 is een eerste bijeenkomst gehouden. 
      Deze hervorming is vertraagd als gevolg van de maatregelen die zijn 
      genomen in het kader van Covid 19, maar wij volgen de ontwikkeling van 
      deze hervorming stap voor stap en integreren geleidelijk de nieuwe 
      IT-instrumenten die het beheer van het personeel van de crèches mogelijk 
      maken: pro.one

 



 In maart 2020 werd België hard getroffen door Covid 19.

Hoewel zij moeten voldoen aan de veiligheidsnormen (van K&G en ONE), 

De dienst kinderopvang van CDSCA probeert ook betrokken te zijn bij de 

De personeelsbezetting van elk kinderdagverblijf beheren blijft een dagelijkse 

       Een eerste inperking werd besloten  door de regering met een
       verplichting tot telewerken voor    de gehele bevolking die daartoe in 
       staat was. De crèches bleven open en het personeel, hoewel niet 
       beschouwd als personeel in  de gezondheidszorg, bleef tijdens de gehele
       gezondheidscrisis in  de frontlinie. De crèches  moesten hun werkmethoden 
       aanpassen en de bubbels tussen kinderen onderling, 
       maar ook  tussen personeelsleden respecteren om besmetting te voorkomen. 
       Dit was niet gemakkelijk  voor het personeel dat contact had met de ouders, 
       maar vooral nauw contact met de kinderen, zonder maskers zodat de kinderen 
       die nog niet konden spreken hun gezichtsuitdrukkingen konden zien en ook 
       zodat elk kind zijn of haar kleuterleidsters kon identificeren (om een 
       geruststellende omgeving te waarborgen). In 2020 hoefde geen enkel 
       kinderdagverblijf te sluiten wegens besmetting. Slechts 2 secties in Peutie en 
       Leopoldsburg bleven een paar dagen gesloten. We merkten ook
      een zeer groot verschil tussen de verschillende lockdowns. Tijdens de eerste
      golf in maart was er een sterke daling van het aantal aanwezige kinderen, 
      gemiddeld minder dan 5 kinderen per crèche. Tijdens de tweede lockdown in 
      oktober, waren er ongeveer de helft van de kinderen in elk van de kinderdag-
      verblijven. Dit was voornamelijk te wijten aan het feit dat de meeste ouders 
      hun kinderen naar de crèche brachten om hun telewerk in een rustige
      omgeving te verrichten. Gedurende deze periode hebben zowel K&G als 
      ONE de opvangfaciliteiten gesteund door subsidiëring van de plaats van 
      kinderen die niet naar de crèche konden komen, en van de sluitingen van 
      crèches/afdelingen wegens besmetting van de kinderen of het personeel. 
  
    UITDAGINGEN

      wordt de infrastructuur beheerd door Defensie en is zij dus onderworpen 
      aan budgettaire richtsnoeren die weinig rekening houden met de vaak 
      dringende eisen die door de verschillende nationale gemeenschappen aan de 
      kindertehuizen worden gesteld.

      activiteiten van de militaire gemeenschap door aanwezig te zijn bij festiviteiten 
      (open dagen, kerstmarkten, informatiedagen voor gezinnen, ....) die in bepaalde
      garnizoenen worden georganiseerd (in 2020 sterk beperkt wegens COVID)

      Aangezien de normen van de ONE en K&G steeds strenger worden 
      (nieuw model van intern reglement en nieuw K&G-besluit), zijn de 
      kinderdagverblijven van CDSCA voortdurend in ontwikkeling. 

      uitdaging. CDSCA moet niet alleen voldoen aan de minimumnormen voor de 
      personeelsbezetting per kind van K&G en ONE, maar moet zich ook houden aan
      de aanwervingsprocedures van SELOR, die (wat snelheid betreft) niet zijn 
      aangepast aan de behoeften van de kindertehuizen. 
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6. PROJECTEN  2021

De follow-up en afronding van reeds gestarte projecten voor renovatiestudies of
nieuwe crèches, het beheer van de normen die in het kader van de COVID 19-
maatregelen aan opvangomgevingen worden opgelegd en de actualisering van
een nieuwe taakomschrijving voor de crèchedienst waarin de doelstellingen voor
de komende jaren worden uiteengezet.
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