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Artikel 1 

Het College subsidieert, binnen de perken van de VGC-begroting en volgens de bepalingen uit dit 
besluit, kleuter-, lagere of basisscholen of schoolexterne partners die samenwerken met kleuter,- 
lagere of basisscholen uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel voor de noodopvang die ze 
organiseren in de periode van 9 november tot en met 2 april 2021 volgens de richtlijnen van de 
Vlaamse Gemeenschap. 

Artikel 2 

§1. ‘Noodopvang’ in dit reglement: 

• Is opvang tijdens de schooluren in een schoolperiode van schoolkinderen voor wie 
geen of slechts gedeeltelijk onderwijs op school georganiseerd wordt, maar die wel 
nood hebben aan opvang, of om opvang tijdens een vakantieperiode van 
schoolkinderen die nood hebben aan opvang; 

• is bijkomend opvangaanbod, dat niet kan worden gerealiseerd met flexibele inzet van 
de reguliere middelen (personeel, infrastructuur) van de school of organisatoren 
buitenschoolse opvang waarmee de school samenwerkt;  

• omvat  

• tijdens schooldagen: opvang tijdens minimaal de tijdsduur van de ‘normale 
aanwezigheid van leerlingen’ incl. de middagpauze op alle schooldagen behalve 
woensdag, m.a.w.: de reguliere lesuren met 15 minuten voor de eerste lestijd en 15 
minuten na de laatste lestijd; 

• tijdens schoolvakantieperiodes: idem – maar op woensdag een volledige dag; 

• wordt georganiseerd zo dicht mogelijk bij de contexten waar kinderen al komen, en 
houdt rekening met de coronamaatregelen en draaiboeken die op dat moment van 
kracht zijn (bubbelgrootte, binnen/buiten, mengen van bubbels…); 
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• kan worden georganiseerd in opdracht van of in samenwerking met de 
school/vestigingsplaats door  

• organisatoren van buitenschoolse opvang die buiten de normale openingsuren nog 
bijkomend opvangaanbod willen creëren tijdens de schooluren in de schoolperiode 
of tijdens de vakantieperiode 

• bestaande en reeds bekende organisatoren na- of buitenschoolse opvang waarvoor 
geen vergunning, attest van toezicht, erkenning of toestemming door Opgroeien 
regie toegekend werd; 

• jeugdwerkinitiatieven of sportwerkinitiatieven. 

Ingeval de school zelf schoolexterne personen kan inzetten, kan de school zelf ook de 
noodopvang organiseren tijdens de schooldagen.  
Ook in geval van noodopvang tijdens een vakantieperiode, kan de school beslissen de 
organisatie zelf op zich te nemen, zonder de inzet van externe partner. 

• is kosteloos voor de ouders. 

• kan tijdens de schoolperiodes bestaan uit opvangactiviteiten, maar ook uit toezicht 
(wanneer kinderen bijvoorbeeld schoolgebonden taken vervullen in opdracht van een 
afwezige leerkracht, taken die niet kunnen opgevangen worden door andere 
personeelsleden van de school); 

• bestaat tijdens de schoolvakantieperiodes uit opvangactiviteiten. 

§2 Voor de organisatie en deelname van de noodopvang geldt de volgende cascade: 

a) In eerste instantie staan ouders maximaal zelf in voor oplossingen – rekening houdende 
met de coronamaatregelen van dat moment. 

b) Indien er toch een opvangnood is, geldt tijdens de schoolperiodes: 

1) De school voorziet eerst maximaal zelf opvang/toezicht tijdens de lesuren 
binnen haar mogelijkheden met maximale inzet van het beschikbare personeel 
en de beschikbare infrastructuur; 

2) Vervolgens wordt gekeken voor de flexibele inzet tijdens de lesuren van de reeds 
beschikbare middelen bij organisatoren buitenschoolse opvang (IBO’s of andere 
initiatieven die voorzien in de buitenschoolse opvang van schoolkinderen), 
waarmee de betrokken school al dan niet al samenwerkt;  



3) Tot slot, en enkel indien bovenstaande opties geen soelaas bieden, kan de 
opvang georganiseerd worden door middel van het creëren van bijkomend 
opvangaanbod waarbij beroep wordt gedaan op de subsidiemogelijkheid uit dit 
reglement.  

c) Indien er toch een opvangnood is, geldt tijdens de vakantieperiodes: 

1) Vooreerst wordt gezocht naar oplossingen door de flexibele inzet van bestaande 
middelen bij organisatoren buitenschoolse opvang (IBO’s of andere initiatieven 
die voorzien in de buitenschoolse opvang van schoolkinderen), waarmee de 
betrokken school al dan niet al samenwerkt  

2) Indien dat niet lukt, kan de opvang georganiseerd worden door middel van het 
creëren van bijkomend opvangaanbod waarbij beroep wordt gedaan op de 
subsidiemogelijkheid uit dit reglement.  

§3. Bij eventueel capaciteitstekort in de noodopvang, genieten volgende doelgroepen prioriteit: 

1) kinderen van ouders werkzaam in cruciale beroepen en essentiële diensten, bijvoorbeeld 
politie, gezondheidszorg, kinderopvang, winkelbediende of vrachtwagenchauffeur …; 

2) kinderen uit kwetsbare gezinnen, bijvoorbeeld ouders met precaire arbeidssituatie of 
kinderen in een verontrustende thuissituatie; 

3) kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. 

Indien mogelijk, is er ook ruimte voor individuele vragen. Niet elke ouder vindt zomaar een 
oplossing in het informele netwerk. 

$4. Voor opvangactiviteiten en toezichttaken in de noodopvang wordt, bij voorkeur en indien 
mogelijk, personen ingezet met een pedagogische scholing, achtergrond of ervaring. 

Artikel 3 

§1 De subsidie wordt toegekend en uitbetaald aan de schoolexterne partners die de noodopvang 
realiseren in opdracht van en/of in samenwerking met een of meerdere scholen uit het 
Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel. Voor de opvang door de school zelf georganiseerd, 
wordt de subsidie aan de school toegekend en uitbetaald. 

§2 De subsidieaanvraag vermeldt of er een tussenkomst voor de personeelskosten en/of een 
tussenkomst voor infrastructuurkosten aangevraagd wordt. 

§3 Bij de aanvraag voor noodopvang, vermeldt de aanvragende school met of ze de opvang zelf 
organiseert, of met welke externe partner ze samenwerkt voor de creatie van noodopvang 



samenwerkt. Bij de aanvraag voor noodopvang tijdens vakantieperiodes, vermeldt de 
aanvragende school. 

§4 De subsidieaanvraag is slechts ontvankelijk als ze verklaringen bevat  

• van de betrokken school/vestigingsplaats dat ze niet in staat is de noodopvang 
(volledig) te organiseren met het beschikbare personeel en/of de beschikbare 
infrastructuur. 

• Ingeval de school samenwerkt met een organisator buitenschoolse opvang (IBO): een 
verklaring van het betrokken IBO dat ze niet in staat is de noodopvang (volledig) te 
organiseren met het beschikbare personeel en/of de beschikbare infrastructuur. 

• Als samenwerking met een externe partner: een verklaring van de betrokken externe 
partner dat ze de school zal ondersteunen in de organisatie van de noodopvang door de 
inzet van personeel en/of door het ter beschikking stellen van infrastructuur.  

§5 Het subsidiedeel voor infrastructuurkost is bedoeld voor de huur van ruimtes die niet 
behoren tot reguliere ruimtes van de externe partner, geen onderwijsgebouwen zijn en/of niet 
tot het VGC-patrimonium behoren. De aanvrager dient, hetzij bij de aanvraag, hetzij bij het 
verslag, een risico-analyse in, waaruit blijkt dat de voorgestelde ruimte geschikt is als 
opvangruimte.  

Artikel 4 

De subsidie wordt berekend op basis van het aantal opgevangen kinderen binnen de 
noodopvang. 

Het subsidiebedrag per kind bedraagt: 

1° voor de inzet van personeel: 20 euro per effectief opgevangen kind per volledige 
opvangdag en 10 euro per kind per halve opvangdag; 

2° voor de inzet van infrastructuur: 10 euro per effectief opgevangen kind per opvangdag 
of per opvangdagdeel; 

De subsidies uit 1° en 2° kunnen met elkaar gecombineerd worden. 

Artikel 5 

§1 De subsidie-aanvraag wordt ingediend via subsidies.vgc.be.  

• Voor noodopvang tijdens vakantieperiodes: door de betrokken school/vestigingsplaats 
uiterlijk één week voor het begin van de betrokken vakantieperiode. 



• Voor noodopvang tijdens schooldagen: door de betrokken school/vestigingsplaats 
uiterlijk in de tweede week nadat de noodopvang begonnen is. 

§2 De subsidie wordt berekend op basis van de gegevens uit het verslag, rekening houdend met 
de modaliteiten uit artikel 4. 

Het verslag bevat:  

• per dag het aantal kinderen dat opgevangen is binnen het gecreëerde bijkomende 
aanbod, met het volgende onderscheid:  

o opgevangen tijdens de hele dag 
o opgevangen enkel in de voormiddag 
o opgevangen enkel in de namiddag 

• ingeval van samenwerking met een externe partnerorganisatie: de identificatiegegevens 
van de partnerorganisatie die instond voor de noodopvang of voor de gebruikte 
infrastructuur 

• Ingeval van inzet van begeleiders die niet gebonden zijn aan de school of 
partnerorganisatie: de initialen van de ingezette begeleiders per dagdeel dat ze ingezet 
zijn tijdens de noodopvang 

• in geval van een subsidieaanvraag voor schoolexterne infrastructuur: het huurcontract 
of de gebruiksovereenkomst met de eigenaar van de infrastructuur, een overzicht 
wanneer de schoolexterne infrastructuur voor welke klasgroepen gebruikt is en, ingeval 
dit niet bij de aanvraag gevoegd was, de risico-analyse waaruit blijkt dat de 
infrastructuur geschikt is om aan opvang te doen 

Door het indienen van het verslag op subsidies.vgc.be verklaart de indiener dat de gegevens 
overeenstemmen met de werkelijkheid. 

§3 De toegekende subsidie wordt uitbetaald in één schijf.  

§4 De school of externe partner houdt minstens tot 31 december 2021 de volgende gegevens bij: 
de aanwezigheidsregisters met de namen van de opgevangen leerlingen (mét vermelding van de 
klas of leerjaar), de namen van de ingezette begeleiders per opvang(deel)dag, en 
verklaringen/bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de verstrekte opvang voor ouders gratis was of 
terugbetaald is.  

§5 De school of externe partner moet – als de VGC-administratie daarom verzoekt – de 
documenten uit §4 binnen de week aanleveren. De VGC-administratie kan, mits ze daarom 
gevraagd wordt, deze informatie overmaken aan het Agentschap Binnenlands Bestuur van de 
Vlaamse overheid.  



§6 Indien de documenten uit §4 niet aangeleverd kunnen worden, of blijkt dat de documenten 
uit §4 niet overeenstemmen met de gegevens uit het verslag uit §2, zal de subsidie geheel of 
gedeeltelijk teruggevorderd of ingehouden worden. Indien de documenten uit §4 niet 
overgemaakt worden, zal de subsidie worden teruggevorderd of ingehouden.  

Artikel 6 

De school en/of externe partner staan in voor de verzekeringen van de ingezette personen en 
leerlingen: 

• een verzekering tegen lichamelijke ongevallen; 

• een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. 

Artikel 7 

§1 De administratie kan een subsidieaanvraag onontvankelijk verklaren als: 

• de motiveringen en verklaringen niet beantwoorden aan de voorwaarden uit artikel 3; 

• ze onvolledig ingevuld blijkt te zijn, of incorrecte informatie bevat; 

• ze buiten het subsidieloket of buiten de toegestane indienperiode is ingediend; 

• er bij een eerder subsidiedossier volgens dit subsidiereglement onregelmatigheden 
vastgesteld zijn. 

§2 Het collegelid bevoegd voor Onderwijs wordt gemachtigd om de subsidies te bepalen en vast 
te leggen. 

§3 De algemeen directeur van de algemene directie Onderwijs en Vorming wordt gemachtigd 
om  

 zo nodig verklaringen en overeenkomsten op te stellen en te ondertekenen om creatie de 
noodopvang door scholen en externe partners te faciliteren; 

 waar nodig en op basis van de verslaggeving, subsidies maar ten dele uit te betalen of terug 
te vorderen; 

als de Vlaamse Gemeenschap haar actieplan en richtlijnen over de compensatie van de kosten 
voor noodopvang van schoolkinderen wijzigt of de richtlijnen daaromtrent, ook de 
corresponderende bepalingen uit dit subsidiereglement ook aan te passen. 

Artikel 8 



De einddatum van dit reglement – zoals omschreven in artikel 1 – wijzigt automatisch mee 
indien de Vlaamse overheid de einddatum van haar actieplan wijzigt. 

 

 


