
 

Op Stapel 2021-05 
 

25 januari 2021 

25-01-2021 
Afdeling Beleid en Belangenbehartiging 

Huis van het GO! 
Willebroekkaai 36 

1000 Brussel 



2 

In de rubriek Op Stapel geven de collega’s van de afdeling Beleid en 
Belangenbehartiging kort toelichting bij ontwerpregelgeving die 
eerstdaags wordt behandeld in het Vlaams Parlement (decreten) of 
door de Vlaamse Regering wordt goedgekeurd (besluiten). 
 
De toelichting geeft de stand van zaken weer bij het afsluiten van 
de onderhandelingen in Sectorcomité X. Definitief uitsluitsel kan 
uiteraard alleen de tekst geven die in het Belgisch Staatsblad wordt 
gepubliceerd. 
 
Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij: 
 

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Beleid en Belangenbehartiging 
Team Beleidsthema’s en Onderhandelingen 
Guido Liessens 
guido.liessens@g-o.be 
 
 
Had u graag zelf de tekst van het ontwerpdecreet of -besluit nagelezen? 
Laat het weten aan: 
 
Jan Brewee 
jan.brewee@g-o.be 
 
U kunt er ook terecht met uw commentaar, opmerkingen, bedenkingen en suggesties bij de 
toelichting. 
 
 

In deze aflevering: 

 Coronamaatregelen: verlenging 

https://pro.g-o.be/personeel-jobs/statutair-personeel-in-scholen%28groepen%29/regelgeving/op-stapel-staande-regelgeving
mailto:jan.brewee@g-o.be
mailto:jan.brewee@g-o.be
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BVR houdende de verlenging van diverse maatregelen ingevolge COVID-19 
voor het onderwijspersoneel, voor uitzonderlijke opvang in de internaten, 
IPO en MPIGO, busbegeleiders in het buitengewoon onderwijs en 
contactonderzoek door de centra voor leerlingenbegeleiding voor het 
tweede trimester van schooljaar 2020-2021 

Het gaat om de verlenging van maatregelen die al liepen in het eerste trimester van het 
schooljaar. 

* 

Verlof wegens corona-overmacht 

Het verlof werd toegelicht in Op Stapel 2020-20 van 17 november 2020. De maatregel, die liep 
tot 31 december 2020, wordt verlengd voor de periode 1 januari-31 maart 2021. 

Er wijzigt wel wat aan de modaliteiten: 

- het verlof kan worden opgenomen, ook als het kinderdagverblijf, de school of het centrum 
niét sluit, maar als het kind verplicht afstandsonderwijs volgt of in quarantaine of isolatie 
moet; 

- tijdens het verlof ontvangt het personeelslid 80 % van zijn brutosalaris, begrensd tot een 
bedrag van 21.000 euro bruto aan 100 % op jaarbasis; 

- het verlof kan niet worden opgenomen als telewerk mogelijk is. Het verlof of de tijdelijke 
werkloosheid voor werknemers1 kan voor dezelfde periode ook maar worden opgenomen 
door één van de ouders van het kind, als die samenwonen; 

- van de bepaling dat het personeelslid pas van het verlof gebruik kan maken als het zijn 
reguliere verlof wegens overmacht heeft uitgeput, is niet langer sprake. Personeelsleden 
die voldoen aan de voorwaarden voor het verlof wegens corona-overmacht, voldoen 
(immers) niet noodzakelijk aan de voorwaarden voor het reguliere verlof wegens 
overmacht. 

Het personeelslid brengt zijn school- of centrumbestuur onmiddellijk op de hoogte, aan de 
hand van: 

- een medisch attest dat de quarantaine of isolatie bevestigt; 

- een aanbeveling tot quarantaine of isolatie afgegeven door de bevoegde instantie; 

- een attest van het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van 
gehandicapte personen, dat de sluiting bevestigt van de betrokken instelling of de 
betrokken klas als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus SARS-
CoV-2 te beperken. Het attest vermeldt de periode van sluiting. 

                                                           
1  Artikel 2 van de wet van 23 oktober 2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona 

voor werknemers in de gevallen waarin het onmogelijk is voor hun kind om naar het kinderdagverblijf, de 
school, of het centrum voor opvang voor personen met een handicap te gaan 

https://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202020-20.pdf
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Extra-opvang in de internaten 

Er wordt budget uitgetrokken voor de uitzonderlijke-opvang door de internaten, MPIGO’s, 
IPO’s, en tehuizen van internen uit een andere instelling of buiten de normale openstelling in 
de periode van 1 januari-18 april 2021: 50 euro per extra-interne voor elke halve dag waarop 
die wordt opgevangen. 

De effectieve meerkost dient te worden verantwoord bij AgODi. 

Extra-middelen voor de CLB’s voor contactonderzoek 

Er wordt ook voor de periode 1 januari-18 april 2021 extra-budget uitgetrokken: 

- 4.672.482,95 euro (het equivalent van 307 voltijdse betrekkingen) voor het uitvoeren van 
de opdrachten rond contactonderzoek. Het bedrag wordt onder de CLB ‘s verdeeld op 
basis van hun aandeel in de nieuwe omkadering; 

- 70.000 euro voor de aanpassing van het elektronisch dataregistratiesysteem LARS in het 
kader van het contactonderzoek van leerlingen en personeelsleden. Elk CLB ontvangt een 
forfaitair bedrag van 1.206,89 euro. 

Extra-middelen voor busbegeleiding 

Sinds begin september kunnen scholen kiezen voor afzonderlijk vervoer voor leerlingen uit het 
buitengewoon basisonderwijs (-12 jaar) en het buitengewoon secundair onderwijs (+12 jaar). 
Dat leidt er wél toe dat de ritten een groter gebied aandoen (om de bus vol te krijgen), 
waardoor ze ook langer kunnen duren. Als de rit te lang is, wordt de ronde ontdubbeld.  

Voor de periode 1 januari-18 april 2021 wordt voor het inzetten van busbegeleiders op de 
extra-ritten van het collectief leerlingenvervoer die door de Lijn worden georganiseerd, een 
budget van 1.283.317,83 euro uitgetrokken. 

De maatregelen werden ons enkel toegelicht: er werd niet over onderhandeld in sectorcomité X. 


