
Datum van indiening : 12 september 2020 

Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor 

Onderwijs en Scholenbouw 

Onderwerp : Contactopsporing door CLB’s in het BHG 

 

Mijnheer het Collegelid, 

Deze week kwamen er getuigenissen uit CLB’s in De Tijd en De Standaard over de extra druk die de 

aanvang van het nieuwe schooljaar en de contactopsporing  legt op de organisatie en werking van de 

CLB’s. De CLB’s zien zich genoodzaakt een aantal van hun kerntaken tijdelijk af te stoten omdat de 

werkdruk op hun mensen te zwaar wordt.   

De Vlaamse regering schakelde de CLB’s in om de contactopsporing in de scholen te organiseren. Als 

er in een school een besmetting wordt vastgesteld, is het aan de CLB’s om de nauwe contacten van de 

besmette leerling of leerkracht te achterhalen. Zij bellen vervolgens diens contacten op en vragen hen 

in quarantaine te blijven en een test te laten afnemen. Bruzz berichtte er reeds over dat binnen Brussel 

de CLB's weet hebben van ongeveer 20 positieve coronatests op Brusselse Nederlandstalige scholen.  

De Vlaamse regering maakte vorige week 1,3 miljoen euro extra vrij voor de contactopsporing in de 

scholen. De CLB’s klagen echter al langer over een ondermaatse bezetting. De taken die er de 

afgelopen jaren bijkwamen vertaalden zich tot op heden nog niet in extra middelen. 

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

- Bent u in contact met de CLB’s binnen Brussel hieromtrent? Welke signalen hebben zij 

doorgegeven aan de VGC? Hoeveel personen per CLB werken aan hun opdracht van 

contacttracing? Kan u de impact op scholen en betrokken CLB’s schetsen? Hoe groot is de 

achterstand in hun klassieke kerntaken? 

- Hebt u bij mogelijke alarmsignalen vanwege de CLB’s dit aangekaart bij de Vlaamse minister 

van Onderwijs? Weet u hoeveel van de extra middelen die de Vlaamse gemeenschap vrijmaakt 

toegewezen zijn aan de CLB’s binnen Brussel?  

- Maakt u zelf middelen vrij vanuit de VGC voor de CLB’s om hun nieuwe opdrachten inzake 

contactopsporing mogelijk te maken? Welke opdrachten hebt u hen hiervoor opgedragen? 

- In hoeverre verschilt de opdracht van de Brusselse CLB’s rond contactopsporing met hun 

Vlaamse collega’s? 

- Hoeveel leerlingen hebben de Brusselse CLB’s al moeten opvolgen in dit kader? Kunt u hiervan 

een profiel geven (leeftijd, geslacht, etc.)? 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 


