
Datum van indiening : 6 mei 2020    

             

Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

en de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp : Noodopvang en buitenschoolse opvang tijdens de heropstart na de corona-

lockdown 

_________________________________________________________________________ 

 

Deze week keurde de Vlaamse Regering het plan van aanpak goed rond de (nood)opvang van 

schoolkinderen vanaf de opening van de scholen. Dit plan kwam er op de nood aan opvang die 

de komende weken gevoelig toenemen en na een noodkreet vanuit het onderwijsveld. 

 

Vanaf 15 mei 2020 gaan de basisscholen en de secundaire scholen weer open en wordt ervan 

uitgegaan dat de opvang capaciteit niet meer zal volstaan wegens de geldende 

hygiënemaatregelen. AgODi en de onderwijsinspectie zal trachten een overzicht te maken van 

waar opvang niet veilig kan gebeuren. 

 

Daarom maakt de Vlaamse Regering middelen vrij voor alternatieve vormen van opvang, en 

bekijkt met de lokaal besturen in hoeverre zij de organisatie kunnen overnemen of fungeren als 

een doorgeefluik. Indien er extra opvanginitiatief nodig is waarvoor kosten moeten worden 

gemaakt voorziet de Vlaamse Regering een vergoeding van 30 euro per dag, per kind aan het 

gemeentebestuur.  

 

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

 

 Heeft het College signalen gekregen vanuit het onderwijsveld (koepels, vakbonden…) 

dat er problemen dreigen in de Nederlandstalige scholen in Brussel? Zo ja, hebt u zicht 

waar er tekorten worden verwacht of de naleving van de veiligheidsvoorschriften niet 

kunnen gegarandeerd worden?  

 

 Welke monitoring ter zake is er reeds gebeurd? Welke maatregelen heeft de VGC 

genomen om voldoende noodopvang in Brussel te voorzien na 18 mei? In hoeverre 

worden deze maatregelen uitgewerkt in overleg met de koepels? 

 

 Maakt de VGC ook middelen vrij om de scholen voldoende beschermingsmateriaal (gel, 

maskers, etc.) te voorzien, zoals door de Stad Gent bijvoorbeeld wordt gedaan? Hoe 

zullen dit materiaal verdeeld worden naar de scholen? 

 

 Welke andere flankerende maatregelen zijn er uitgewerkt door de VGC? 

 

 In hoeverre werkt het College aan mogelijkheden in het kader van de buitenschoolse 

opvang en de speelpleinwerking, gefinancierd door de VGC? 

 

 In hoeverre heeft het de VGC ook contact opgenomen met organisatoren van zomer- of 

sportkampen?   

 

 In het Vlaamse plan wordt ook een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenten: heeft 

het College contact genomen met de lokale besturen in hoeverre zij bereid zijn mee te 



werken voor noodopvang voor alle Nederlandstalige scholen van hun gemeenten en dus 

niet alleen hun eigen gemeentescholen?  

 

 

 In hoeverre heeft het College deze problematiek besproken met zijn collega’s van de 

Cocof? 

 

 Hebben de VGC en Cocof contact opgenomen met de Brusselse minister bevoegd voor 

plaatselijke besturen om vanuit zijn bevoegdheid een soortgelijke forfaitaire vergoeding 

vrij te maken als zij een rol opnemen in de opvang?  

 

 In hoeverre heeft het College reeds bestudeerd of opvang van de kinderen van twee 

gezinnen in een contactbubbel toe te staan, zoals door sommigen worden geopperd? Is 

het College bereid om dit te ondersteunen om deze opvang mogelijk te maken: kan u 

dat verder toelichten? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 


