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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: 

 Personeel: coronamaatregelen 

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 tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 
2020 houdende diverse dringende maatregelen ingevolge COVID-19 voor de 
centra voor leerlingenbegeleiding, het onderwijspersoneel, de academies 
deeltijds kunstonderwijs, de centra voor volwassenonderwijs en de centra voor 
basiseducatie houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 
5 juni 2020 tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het 
gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs omwille van de 
genomen maatregelen en hieraan verbonden extra onkosten gemaakt door de 
scholen tegen verspreiding van COVID-19 m.b.t. de internaten 

De Vlaamse Regering keurde vrijdag een besluit goed met enkele coronamaatregelen. 

Een aantal personeelsleden met een opdracht in drie of meer instellingen die nauw fysiek 
contact impliceert, kan in de periode 22 februari-31 maart 2021 onder bepaalde voorwaarden 
in de derde en volgende instelling(en) voor die opdracht worden vervangen. 

Het geldt voor personeel in de volgende ambten: 

- kleuteronderwijzer algemene en sociale vorming; 

- onderwijzer algemene en sociale vorming; 

- de ambten van het paramedisch personeel van het buitengewoon basis- en buitengewoon 
secundair onderwijs type 1 en type 2; 

- kinderverzorger in het gewoon basisonderwijs; 

onder de volgende voorwaarden: 

- in elk van de opdrachten is fysiek contact onontbeerlijk en de minimale afstand van 
anderhalve meter kan er niet gegarandeerd worden; 

- de vervanging is nodig om de risico’s bij fysiek contact te beperken; 

- er is geen andere oplossing gevonden om de afwezigheid van het personeelslid op te 
vangen; 

- er is een vervanger beschikbaar (evident); 

- er is lokaal sociaal overleg geweest met aandacht voor de afspraak dat het niet altijd 
dezelfde school is waar de opdracht niet uitgeoefend kan worden. 

* 

Een personeelslid dat terugkeert uit een rode zone na een verblijf van langer dan 48 uur, moet in 
quarantaine en zich laten testen. 

Als telewerken geen optie is, moet het personeelslid een verlof of afwezigheid voor 
verminderde prestaties opnemen. De maatregel geldt voor de periode 4 januari-30 juni 2021. 

Over de maatregelen werd niet onderhandeld in sectorcomité X. Ze werden er wel vooraf 
besproken, maar zonder stukken. Andere, bijkomende, maatregelen die de overheid bij die 
bespreking voor ogen stonden, hebben het besluit niet gehaald. 


