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Vraag om uitleg van mevrouw Hilde Sabbe aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: De nieuwe Covid-19-maatregelen i.v.m. onderwijs en de voorhanden zijnde 

(digitale) infrastructuur 

___________________________________________________________________________ 

 

Op vrijdag 3 december heeft het Overlegcomité nieuwe coronamaatregelen voor het onderwijs 

afgekondigd. Vanaf 8 december zal een mondmaskerplicht gelden voor leerlingen vanaf het 

eerste leerjaar. Daarnaast zal een klas in quarantaine moeten vanaf het moment dat er 2 

besmettingen zijn binnen de lesgroep – in plaats van 3 zoals voorheen. Ook de kerstvakantie 

zal een week vroeger starten dan normaal voor kleuter- en lagere schoolkinderen en het 

middelbaar onderwijs zal in hybride vorm plaatsvinden tot aan de examenperiode.  

 

Afstandsonderwijs heeft tijdens de vorige coronagolven reeds aangetoond dat de digitale én de 

sociale kloof wel degelijk een groot probleem is. Het is daarom fijn te vernemen dat de 

Ministers van Onderwijs het erover eens zijn dat er voor leerlingen die geen toegang hebben 

tot digitale middelen het afstandsonderwijs op school georganiseerd moet worden. Daarnaast 

zijn er een hoop leerlingen voor wie het niet evident is om thuis leerstof te verwerken. Om die 

reden zouden de meest kwetsbare leerlingen nog steeds terechtkunnen in contactonderwijs: 

 

Mijn vragen zijn vervolgens: 

 

 Voor hoeveel Brusselse leerlingen moet er op school afstandsonderwijs en/of 

contactonderwijs georganiseerd worden? Zijn de Brusselse scholen hier voldoende 

voor uitgerust? Welke Brusselse scholen behoeven extra ondersteuning?  

 Wat zijn de precieze modaliteiten waaronder contactonderwijs zal worden 

georganiseerd voor kwetsbare leerlingen met een grotere ondersteuningsnood?  

 We weten dat veel ouders het moeilijk zullen hebben met opvang en telewerk. Is er 

zicht op opvang voor kinderen die niet thuis kunnen blijven gedurende deze week 

omdat hun ouders niet kunnen telewerken? Op welke manieren kunnen ouders 

geholpen worden bij de combinatie opvang/telewerk (bv. inspiratie voor activiteiten 

gelinkt aan diegene die normaal op school zouden plaatsvinden, etc.)? 

 Kan de VGC, indien nodig, een deel van de opvang overnemen (en dus zelf 

organiseren)?  

 In het kader van de Digisprong, maar ook dankzij de VGC zelf, werden laptops 

uitgedeeld met de bedoeling dat elke leerling vanaf het vijfde leerjaar basisonderwijs 

vanaf dit schooljaar een eigen laptop of een gelijkwaardig ICT-toestel ter beschikking 

kreeg. Nu we weer deels overschakelen naar afstandsonderwijs, zou ik graag vernemen 

of deze laptops correct verdeeld zijn en of er ook structureel is nagedacht over de lange 

termijn.  

 Beschikken alle leerlingen uit het Nederlandstalig Brussels onderwijs vandaag over een 

laptop? 



 Welke begeleidende maatregelen werden genomen? Hardware zoals een laptop is 1 

ding. Maar is er ook rekening gehouden met de aanschaf van didactische software, extra 

bijscholing voor leerkrachten, veilige opbergmogelijkheden voor laptops op school, 

voldoende stopcontacten in het klaslokaal, de ‘dienst na verkoop’ als een laptop defect 

is, etc.?  

 In een eerder antwoord had u al geduid dat u er geen weet van heeft dat deze Digisprong 

de factuur voor ouders verzwaart, zoals wel gebeurde in sommige Vlaamse scholen. Is 

dit nog steeds het geval? Kunnen scholen zelf de extra kosten dragen of krijgen ze extra 

steun? Heeft u hierover overleg gehad met de onderwijskoepels? 

 

 

Hilde Sabbe 

 

 

 

 


