Onderwijsmaatregelen n.a.v. corona - Noodopvang
Afsprakenkader tussen de Stad Gent en de Gentse scholen, voor de periode 13 december 2021 tot
en met 15 april 2022
Versie 2.0 dd. 8 maart 2022
§1. Gelet op de pandemische situatie en de vigerende coronamaatregelen is het noodzakelijk
noodopvang te organiseren, in de zin bedoeld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 10
december 2021, tijdens de periode:
-

van maandag 20 december t.e.m vrijdag 24 december

§2. De afspraken tussen de Stad Gent en de scholen worden geregeld via overleg in de Regiegroep
Onderwijs Gent van 8 december 2021. Verslag van dit overleg wordt in dit afsprakenkader
opgenomen. Dit verslag is door de Regiegroep Onderwijs Gent, en dus de vertegenwoordigers van de
diverse Gentse scholengemeenschappen, goedgekeurd in de vergadering van 26 januari 2021.
2.01 - Coronamaatregelen
- organisatie noodopvang
tijdens de week voor kerst
Agendering door OCG;
CONSULT; BIJLAGE 6a,
aangevuld met 6b, 6c en
6d
Hoofdpunt van een extra
regiegroepvergadering op
10/12/2021.
We nemen meteen een
concluderende synthese
op, en geven de diverse
opmerkingen van de
regiegroepleden op
30/11, 8/12 en 10/12 dus
niet in detail weer. Dit zou
te ver voeren. De
opmerkingen zijn
natuurlijk wel in de
uiteindelijk uitgewerkte
regeling, en dus de
synthese verwerkt.
Waar ze relevantie hebben
op langere termijn,
worden ze wel in detail
genoteerd.

Extra ROG 10/12/2022: Gelet op het hoge aantal
coronabesmettingen op de scholen werd beslist in het basisonderwijs
een ‘afkoelweek’ in te lassen voor de kerstvakantie (die aldus drie, en
geen twee weken zal duren). In die week dient noodopvang te
worden georganiseerd voor kinderen met ouders die een essentieel
beroep uitoefenen of om een andere dringende reden niet zelf voor
opvang kunnen instaan, en voor kinderen met een zorgwekkende of
precaire thuissituatie. Uiteraard dient dit beperkt te blijven tot wie er
echt nood aan heeft. Anders kon men de scholen even goed open
houden, omdat het virologische effect van de ‘afkoelweek’ teniet
wordt gedaan, als teveel ouders van de noodopvang gebruik maken.
Noodopvang wordt bij voorkeur georganiseerd op de scholen zelf, in
de vertrouwde leer- en leefomgevingen. De regiegroepleden geven
evenwel aan dat niet alle scholen bereid zijn of in de mogelijkheid om
zelf in noodopvang te voorzien. De coronadruk is voor veel scholen
de afgelopen weken en maanden dermate hoog geweest, dat men
aan rust toe is. Het beeld is dan ook divers: sommige scholen zullen
tijdens de ‘afkoelweek’ voor kerst wel noodopvang organiseren,
andere niet. De Stad vraagt de scholen om zoveel mogelijk zelf
noodopvang te organiseren, in lijn met wat hierrond door de Vlaamse
regering is bepaald.
Evenwel, om zeker te zijn dat alle (acute) opvangnoden kunnen
worden opgevangen, organiseert het Onderwijscentrum (i.s.m de
Sportdienst) aanvullend noodopvang op vier locaties (LAGO
Rozenbroeken in Sint-Amandsberg, Sporthal Bourgoyen in
Mariakerke, Sporthal Hekers in Zwijnaarde en Sporthal Driebeek in
Gentbrugge). Ze doet dit (op alle locaties samen) voor minimum 300
en maximum 500 kinderen, wat tijdens eerdere noodopvangweken
volstond. De opvang gaat door van maandag 21 tot en met vrijdag 24
december van 8 tot 17 uur (op woensdag tot 12 uur).
Kinderen kunnen worden ingeschreven van maandag 13 december

tot en met woensdag 15 december. Er worden voorbeeldmails ter
beschikking gesteld, zodat de scholen op een correcte en eenduidige
manier met de ouders kunnen communiceren. Belangrijk is dat de
oproep aan de ouders evenwichtig is, en dus voldoende beperkend
zonder mensen met reële en acute opvangnoden uit te sluiten.
Scholen die zelf noodopvang organiseren kunnen via de Stad Gent
(OCG) een compenserende Vlaamse subsidie aanvragen. Let wel: dit
kan in voorkomend geval enkel voor dat deel van de noodopvang dat
met niet-gesubsidieerde middelen is georganiseerd. Aanvraag van
een subsidie impliceert dus dat de aanvragende school op eer
verklaart dat de noodopvang met niet (door Vlaanderen)
gesubsidieerde personeelsmiddelen is gerealiseerd. De subsidie
bedraagt maximaal 20 € per leerling per opvangdag voor personeel,
en 10 € per leerling per opvangdag voor infrastructuur. Aanvragen
kunnen tot een met 22 maart worden ingediend via
scholenondersteuning@stad.gent, met vermelding van het aantal
opgevangen leerlingen per dag.
Addendum post factum (11/01/2022): bovenstaande principes en
afspraken, gevat in bijlage 6a, alsook de voorbeeldmails toegevoegd
als bijlagen 6b, 6c en 6d werden aan de regiegroepleden
overgemaakt op vrijdag 10 december 2021, nvdr.
BELANGRIJKSTE OPMERKINGEN REGIEGROEPLEDEN
GO (Kevin) apprecieert de inspanningen van de Stad, maar ontwaart
en betreurt ongelijkheid tussen en onduidelijkheid naar de scholen.
In Leuven heeft men de scholen helemaal ontlast. Scholen hebben
schrik dat er ranglijstjes gaan komen, en dat het negatief gaat
afstralen als ze geen noodopvang organiseren. Het GO! wil haar
directies beschermen: als we ze nu geen rust gunnen, gaat dit leiden
tot extra uitval (door burn out, overbelasting, etc.).


OCG Brecht: volledige ontlasting van scholen kan bekeken
worden bij de evaluatie van deze editie, i.f.v eventuele volgende
edities, maar dit nu omgooien is niet meer mogelijk. Is ook een
kwestie van Vlaamse regelgeving, die ons oplegt te vertrekken
vanuit de mogelijkheden van de scholen (eerst scholen, dan
KDV, dan pas externe locaties via lokale besturen).



OCG (Eddy): we zullen bevragen bij onze collega's in Leuven
hoe ze dit aanpakken. Evenwel moet ook Leuven de Vlaamse
regelgeving respecteren: dit betekent dat de scholen en KDV's
op één of andere manier hebben aangegeven dat ze dit niet
kunnen organiseren. We gaan bevragen hoe de vork in de steel
zit.

SOG (Lore): vraag om ook een locatie in het centrum te voorzien;
sommige scholen zijn hier vragende partij voor. OCG (Brecht) stelt dat
een bijkomende locatie organiseren niet realistisch is i.f.v de urgente

timing en de organisatorische overhead die dit voor het
Onderwijscentrum en de Sportdienst met zich meebrengt. Ook is dit
in vorige edities geen issue geweest en zijn de diverse locaties ook
vanuit het centrum voldoende toegankelijk.
SOG (Lore) vraagt wie het leerlingenvervoer organiseert. Het OCG
repliceert dat de scholen en/of de ouders hier zelf voor instaan.
§3. Daarnaast zal ook Dienst Kinderopvang noodopvang inrichten, bovenop haar normale
buitenschoolse opvangaanbod.
§4. De compensatie voor de noodopvang wordt geregeld via het Besluit van de Vlaamse Regering
van 10 december 2021, cfr. Noodopvang basisschoolkinderen | Lokaal Bestuur Vlaanderen. Voor
zover ze voldoet aan de vigerende voorwaarden zal Stad Gent zal van deze compensatieregeling
gebruik maken.
§5. Gelet op de afspraken gemaakt op 8 december in de Regiegroep Onderwijs Gent (cfr. §2) kunnen
ook Gentse basisscholen, die noodopvang organiseren, een beroep doen op de compensatie, voor
zover ze aan de voorwaarden in het in §4 vermelde Besluit van de Vlaamse Regering voldoen. De
aanvraag hiertoe dient via de Stad Gent te verlopen. De Stad Gent voorziet hiertoe tijdig een
aanvraagformulier. Scholen kunnen een aanvraag indienen tot en met 20 april 2022 (dit i.t.t wat
eerder werd gecommuniceerd).
§6. Scholen dienen in functie van de aanvraag minimaal het aantal voltijds en/of halftijds
opgevangen kinderen per opvangdag door te geven. Daarnaast is de aanvraag pas ontvankelijk, mits
een verklaring op eer is toegevoegd, dat de antwoorden op de vragen in §7 naar waarheid zijn
ingevuld.
§7. De Stad Gent analyseert de ontvankelijkheid van een aanvraag door Gentse basisscholen voor de
onderscheiden compensatiesubsidies, voorzien in het Besluit van de Vlaamse Regering van 13
december 2022, aan de hand van de taxonomie vermeld in §8. Deze vragen, alsook hun gevolg,
worden in het aanvraagformulier verwerkt.
§8. De taxonomie is gebaseerd op de analyse van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13
december 2021 en van antwoorden op verdere vragen ter verduidelijking aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur. Ze bestaat uit vier vragen, met telkens een aantal antwoordmogelijkheden
waaraan een gevolg is gekoppeld. De vragen werden opgesteld vanuit het perspectief van de
aanvragende scholen. Daarbij staat:
-

geel voor ‘Over naar de volgende vraag.’

-

rood voor ‘Deze aanvraag komt niet in aanmerking voor deze vorm van compensatie. De Stad
Gent zal haar NIET opnemen in de stedelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Binnenlands
Bestuur.’

-

groen voor ‘Deze aanvraag komt in aanmerking voor deze vorm van compensatie. De Stad
Gent zal haar opnemen in de stedelijke aanvraag bij het Vlaamse Agentschap Binnenlands
Bestuur).

(1) Is er noodopvang georganiseerd op school, in het kader van een partnerschap of

overeenkomst met de Stad?
JA, dit is georganiseerd in samenspraak met de Stad (en dus binnen het afsprakenkader vastgelegd
door de Regiegroep Onderwijs Gent)
Verder in aanmerking voor compensatie, VERDER NAAR (2) (DIT IS EEN LOUTER FORMELE VRAAG.
Hieraan is formeel voldaan via afspraken in de Regiegroep Onderwijs Gent. Evenwel moet het
antwoord ‘JA’ aangevinkt zijn om voor compensatie in aanmerking te komen.

(2) Was de door de school georganiseerde noodopvang betalend?
JA, de door mijn school georganiseerde
noodopvang was betalend

NEE, de door mijn school georganiseerde
noodopvang is kosteloos aangeboden.

Niet in aanmerking voor compensatie (deze
mogelijkheid is er wel in vakantieperiode, maar dit is hier niet aan

Verder in aanmerking voor compensatie,
indien het antwoord op (3) en/of (4) negatief is.

de orde).
(3) Is de noodopvang georganiseerd met leerkrachten of andere personeelsleden, die
vanuit de Vlaamse werkingsenveloppe worden betaald?

JA, met onze reguliere, vanuit de Vlaamse
enveloppe betaalde leerkrachten of andere
personeelsleden
Geen personeelscompensatie mogelijk wegens
dubbelfinanciering.

NEE, met andere personeelsleden of krachten
die we speciaal in dit verband hebben
aangeworven
Aanvraag voor personeelscompensatie via Stad
Gent mogelijk, mits aanvraag en verklaring op
eer (forfait van 20 € per voltijds opgevangen
leerling per dag, 10 € per halftijds opgevangen
leerling per dag).
LET WEL: gelieve in de aanvraag enkel die aantallen kinderen op te
nemen, die door inzet van deze mensen zijn opgevangen.

(4) Heeft uw school de noodopvang georganiseerd in het eigen schoolgebouw?
JA, maar we hebben in het
kader van de coronapandemie
extra veiligheidsmaatregelen
genomen

JA. We hebben in het kader
van de coronapandemie geen
extra veiligheidsmaatregelen
genomen.

(cfr. FAQ via Noodopvang
basisschoolkinderen | Lokaal Bestuur
Vlaanderen om te weten te komen wat

(cfr. FAQ via Noodopvang
basisschoolkinderen | Lokaal Bestuur
Vlaanderen om te weten te komen wat

hiermee concreet wordt bedoeld)

hiermee concreet wordt bedoeld)

Aanvraag voor
infrastructuurcompensatie
mogelijk, mits aanvraag en
verklaring op eer (forfait van
10 € per effectief opgevangen
leerling per dag).

Geen infrastructuursubsidie
mogelijk.

LET WEL: gelieve in de aanvraag enkel de
aantallen kinderen op te nemen, die in het
gebouw zijn opgevangen waar de extra
veiligheidsmaatregelen effectief zijn
genomen.

NEE, we hebben hiervoor als
schoolbestuur een externe
locatie gehuurd)

Aanvraag voor
infrastructuurcompensatie
mogelijk, mits aanvraag en
verklaring op eer(forfait van 10
€ per effectief opgevangen
leerling per dag).
LET WEL: gelieve in de aanvraag enkel de
aantallen kinderen op te nemen, die in het
extra gehuurde gebouw zijn opgevangen.

§9. De Stad Gent doet de subsidieaanvraag bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, voor forfaitaire
compensatie van alle noodopvang gerealiseerd tijdens de periode 13 december 2021 t.e.m 15 april
2022 gebundeld. Ze doet dit voor 31 mei 2022, zoals opgelegd door het Besluit van de Vlaamse
Regering. De Vlaamse overheid betaalt de Stad Gent uit, uiterlijk voor 30 september 2022. Pas nadat
de Stad Gent de subsidie van Vlaanderen ontvangt, zal ze het goedgekeurde en uitbetaalde deel van
de aanvragende scholen integraal doorstorten. Dit gebeurt uiterlijk voor 15 november 2022.
§10. Dit afsprakenkader wordt ter validering voorgelegd aan de Regiegroep Onderwijs Gent van 8
maart 2022. Indien het door een meerderheid van de aanwezige leden wordt goedgekeurd, wordt
het geacht te gelden voor alle Gentse scholen die een aanvraag doen voor kostencompensatie voor
noodopvang.

