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Magenta@Corona 
Contactbubbels en Paasvakantie  
(4 april 2020) 

Waarom deze bubbelnota? 

We willen ouders van kinderen met een handicap ondersteunen met betrouwbare informatie1 om hen 

zoveel mogelijk opzoekwerk besparen. Deze ‘Bubbelnota’ is een aanvulling op de Magenta@Corona bundel 

versie 5 van 4 april 2020.  

1. We zoemen even in op de meest voorkomende contactbubbels van kinderen met een handicap. 

2. De informatie over opvang tijdens de paasvakantie zit verspreid op verschillende websites en het 

is niet altijd meteen duidelijk wat voor welke groep van toepassing is. 

3. Er zijn enkele belangrijke aanpassingen van richtlijnen VAPH die deze week zijn ingegaan en goed 

om weten zijn. 

4. Wat als de situatie je te veel wordt – wijziging contactbubbels mogelijk? 

1. Contactbubbels om besmettingen te voorkomen 

We kennen ondertussen allemaal de “Blijf in je kot” oproep en de richtlijnen om besmetting te voorkomen. 

Men wil de mensen in een beperkt aantal ‘contactbubbels’ houden. Dat geldt ook voor onze kinderen. 

Tijdens schoolweken zijn de meest voorkomende contactbubbels voor kinderen met een handicap  

 

 

                                                           
1 Gebaseerd op de websites van de bevoegde overheidsinstanties; gevalideerd via mail en telefonische contacten met 
deze diensten. 

http://www.magentaproject.be/
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2. Regelingen tijdens de paasvakantie 

In dit deel beschrijven we welke regelingen specifiek zijn voor de paasvakantie doordat de scholen niet 

verplicht zijn opvang te organiseren. 

De scholen hebben tijdens de schoolweken waarin de lessen opgeschort zijn de opdracht om opvang te 

voorzien voor de gezonde kinderen voor wie thuisopvang niet mogelijk is, beperkt tot de prioritaire 

doelgroepen: ouders in cruciale beroepen, kwetsbare gezinnen en leerlingen buitengewoon 

onderwijs/onderwijsinternaten/MPIGO’s. (Volledige info op 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#Opvang en 

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Schema-opvang.pdf) 

Tijdens de paasvakantie is het de gemeente/stad die ervoor moet zorgen dat er een oplossing is voor 

diezelfde groep kinderen.  Men spreekt over ‘regie door de gemeente’.  

Wij zullen dat in onze schema’s voorstellen als  

 

De opvang wordt in elke gemeente/stad anders ingevuld; de mate van samenwerking met de lokale scholen 

is ook erg verschillend. De scholen moeten in elk geval hun gebouwen ter beschikking stellen als de 

gemeente/stad dat wenst. Leerkrachten kunnen op vrijwillige basis ingeschakeld worden in de opvang.  

Hier en daar zet een school haar opvang zelf verder tijdens de paasvakantie als vrijwillig initiatief (niet 

verplicht).   

Als je dus gebruik maakte van opvang op school is het mogelijk dat jij en je kind weinig verschil ervaren: het 

lijkt alsof de regeling gewoon doorloopt: plaats en begeleiders blijven dezelfde  Voor andere kinderen zal 

het wel anders zijn dan tijdens de schoolweken.  

We hebben 2 schema’s gemaakt waarin de meest voorkomende situaties beschreven zijn en wat er 

eventueel verandert tijdens de paasvakantie. 

• Is je kind leerling in het buitengewoon onderwijs: kijk naar schema 1  

Is je kind leerling in het regulier onderwijs: kijk naar schema 2  

• Kijk in de eerste kolom in welke bubbel(s) je kind zat voor de paasvakantie 

• Kijk dan op dezelfde lijn (maximaal behoud van bubbel) wat de mogelijkheden zijn tijdens de  

paasvakantie en of het zin heeft/aangewezen is om de gemeente te contacteren  

 

Kijk onder het schema ook naar de regeling van het busvervoer naar de school buitengewoon onderwijs of 

naar de opvang onder regie van de gemeente/stad tijdens de paasvakantie . 

Opvang via regie gemeente 
voor cruciale beroepen 
 of  kwetsbare situatie 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#Opvang
https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Schema-opvang.pdf
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Schema 1:  leerlingen buitengewoon onderwijs 

Opvang onder regie van de gemeente  

3/4/2020 Website onderwijs 

 

Regeling busvervoer tijdens de paasvakantie  

3/4/2020 23u10 https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-richtlijnen-voor-scholen-en-clbs#Leerlingenvervoer-buo-paasvakantie 

  

 

beide ouders of de alleenstaande ouder van een 

gebruiker werkt in de zorgsector of een andere 

cruciale sector 

Kinderen die uit huis geplaatst zijn (…) of  voor 

wie het vanuit de medisch of therapeutische 

zorgnood absoluut niet wenselijk of haalbaar 

is dat ze terug naar huis keren. 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-richtlijnen-voor-scholen-en-clbs#Opvang-buitengewoon-en-internaten-paasvakantie
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-richtlijnen-voor-scholen-en-clbs#Leerlingenvervoer-buo-paasvakantie
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Schema 2: leerlingen regulier onderwijs  

  

Opvang onder regie van de gemeente 
info 4/4/2020 10u40 https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#Opvang_paasvakantie 

 

Regeling busvervoer tijdens de paasvakantie 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-richtlijnen-voor-scholen-en-clbs#Leerlingenvervoer-

buo-paasvakantie 

3/4/2020 23u10 

 

beide ouders of de alleenstaande ouder van een 

gebruiker werkt in de zorgsector of een andere 

cruciale sector 

Kinderen die uit huis geplaatst zijn (…) of  voor wie 

het vanuit de medisch of therapeutische 

zorgnood absoluut niet wenselijk of haalbaar is dat 

ze terug naar huis keren. 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#Opvang_paasvakantie
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-richtlijnen-voor-scholen-en-clbs#Leerlingenvervoer-buo-paasvakantie
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-richtlijnen-voor-scholen-en-clbs#Leerlingenvervoer-buo-paasvakantie
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3. Informatie VAPH over eenmalige bubbelwissel en 
ondersteuning als het thuis te zwaar wordt (tijdens of na de 
paasvakantie)  

https://www.vaph.be/faq/waar-moet-ik-rekening-mee-houden-als-ik-gebruik-maak-van-een-dienst-

voorziening-van-het-vaph  

We hebben in onze Magenta@Corona bundel al elke keer de recentste inhoud van deze VAPH-

website volledig opgenomen in tekstvorm. Op dit ogenblik zijn er een aantal belangrijke wijzigingen 

aangebracht die we toch extra onder de aandacht willen brengen. Dit is gericht naar mensen die nu 

al gebruik maken van een VAPH dienst (zowel van een RTH-dienst (bvb. thuisbegeleiding) als nRTH-

dienst (MFC voor minderjarigen). 2 

De rode passages wensen we bijzonder onder de aandacht te brengen omdat dit voor veel ouders 

van minderjarigen belangrijk is.  

(3 april 2020 17u30) 

Waar moet ik rekening mee houden als ik gebruik maak van een dienst 
of voorziening van het VAPH? 

De volgende maatregelen zijn van kracht in de voorzieningen voor personen met een handicap: 

• Er blijft een algemeen bezoekverbod gelden in de voorzieningen voor personen met een 
handicap.   

• Alle personen die normaal gezien in een voorziening verblijven, maar die in het kader van de 
coronacrisis thuis opgevangen konden worden, werden al eerder thuis opgevangen. Ze 
kunnen alleen opnieuw worden opgenomen in de voorziening als hun integriteit of die van hun 
context in het gedrang komt, op voorwaarde dat ze dan de volledige verdere duur van de 
maatregelen in de voorziening verblijven. 

• Personen die nu voltijds opgevangen worden in de voorziening, blijven in de voorziening, en 
kunnen niet wisselen tussen thuis en de voorziening. 

• Als het netwerk de persoon vanaf een bepaald moment wel thuis zou kunnen opvangen, tot 
het einde  van de maatregelen, dan kan een eenmalige transfert naar huis gebeuren onder 
volgende voorwaarden:  

o De voorziening en het gezin maken samen de inschatting dat opvang thuis mogelijk 
is, rekening houdend met het besmettingsrisico voor personen in de thuissituatie die 
tot de risicogroepen behoren.  

o Het ophalen gebeurt buiten de gebouwen van de voorziening en volgens de regels 
van social distancing. 

o Een heropname is alleen mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden, namelijk als de 
integriteit van de persoon met een handicap in het gedrang komt. De persoon blijft 
dan tot het einde van de maatregelen in de voorziening.  

• Bij een heropname zal de voorziening de nodige voorzorgsmaatregelen treffen. De 
voorziening kan beslissen om eerst over te gaan tot een periode van 7 of 14 dagen isolatie, en 
de temperatuur zal regelmatig genomen worden.  

• Kinderen die opgenomen zijn in een multifunctioneel centrum (MFC) na beslissing van de 
jeugdrechter, moeten uiteraard verder in het MFC verblijven. 

• Nieuwe opnames worden uitgesteld, behalve als de integriteit van de persoon met een 
handicap of zijn context in het gedrang komt. Voor kinderen en jongeren is er geen 
opnamestop, maar als ze worden opgenomen, blijven ze tot het einde van de maatregelen in 
de voorziening. 

• Schoolgaande kinderen kunnen verder gebruik maken van de opvang in het onderwijs. Voor 
de modaliteiten verwijzen we naar de richtlijnen van het beleidsdomein Onderwijs. Kinderen 

                                                           
2 RTH: Rechtstreeks Toegankelijke Hulp: je kan hierop een beroep doen bij een (vermoeden van) handicap 
nRTH: niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp: daarvoor moet je aanvraagprocedure doorlopen  

https://www.vaph.be/faq/waar-moet-ik-rekening-mee-houden-als-ik-gebruik-maak-van-een-dienst-voorziening-van-het-vaph
https://www.vaph.be/faq/waar-moet-ik-rekening-mee-houden-als-ik-gebruik-maak-van-een-dienst-voorziening-van-het-vaph
https://www.vaph.be/organisaties/rth/algemeen
https://www.vaph.be/organisaties/mfc/algemeen
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die deelnemen aan het onderwijs, worden zoveel mogelijk gescheiden gehouden van andere 
kinderen. 

• Vrijwilligers die instaan voor de dagelijkse zorg en ondersteuning moeten dezelfde 
hygiënische regels volgen als het personeel. Vrijwilligers bieden ondersteuning aan meerdere 
bewoners, en niet alleen aan het eigen familielid. Het is de directie die beslist welke 
vrijwilligers nodig zijn voor de dagelijkse zorg en ondersteuning.  

• Activiteiten buiten de voorziening kunnen niet doorgaan (zwemmen, uitstappen ...). Ook is het 
mogelijk dat het dagbestedingsaanbod worden aangepast. 

• Kampactiviteiten kunnen niet doorgaan, noch in het binnenland, noch in het buitenland. 

• Kortdurende opvang is niet mogelijk. Als noodopvang noodzakelijk is, moet de betrokkene tot 
het einde van de maatregelen in de voorziening blijven en kan die tussentijds niet naar huis. 
Voor personen in kortverblijf die opnieuw thuis opgevangen kunnen worden, is een eenmalige 
transfer naar huis mogelijk. Deze persoon kan gedurende de maatregelen niet terugkeren in 
kortverblijf. Personen in kortverblijf voor wie een uitstroom gepland is in deze periode en een 
eenmalige terugkeer naar huis niet mogelijk is, kunnen langer in het kortverblijf opgenomen 
blijven, ook al wordt het quotum van 60 dagen aan kortverblijfdagen dan overschreden. De 
maximale bijdrage, in zoverre van toepassing (dus niet bij het stelsel van woon- en 
leefkosten), blijft wel van kracht. (In de laatste infonota voor professionelen staat hierover 
andere informatie. Die zal bij een update van de infonota aangepast worden.) 

• Een verblijf in een ODB-unit mag de maximale termijn overschrijden om transfers van 
personen te vermijden. 

• Een jongere opgenomen in crisisopvang kan wel heropgenomen worden door de 
oorspronkelijke voorziening om te voorkomen dat de crisiscapaciteit dichtslibt. Beide 
voorzieningen bespreken hoe een veilige transfer kan gebeuren. 

• De dagcentra en schoolvervangende en schoolaanvullende dagopvang van multifunctionele 
centra (MFC) worden gesloten. Er wordt een uitzondering voorzien als beide ouders of de 
alleenstaande ouder van een gebruiker werkt in de zorgsector of een andere cruciale sector. 
Het is mogelijk dat verschillende dagcentra of MFC’s in de regio samen opvang organiseren 
op één locatie. Er wordt geen vervoer georganiseerd. Als de opvang thuis een overbelasting is 
voor de ouders, kan ingezet worden op psychosociale begeleiding en individuele 
ondersteuning. Als dat geen voldoende oplossing biedt, moet overgegaan worden tot voltijdse 
opvang.  

• Begeleid werken kan niet doorgaan. 

• De activiteiten in zorgboerderijen gaan niet door.  

• Alle begeleidingen met face-to-facecontacten en huisbezoeken worden stopgezet. De 
diensten zullen wel trachten om begeleidingen vanop afstand te doen, bijvoorbeeld door te 
bellen, te chatten of via videobegeleiding. In uitzonderlijke situaties kan een rechtstreeks 
cliëntcontact plaatsvinden (bij voorkeur op de dienst, indien nodig thuis) maar dan moeten de 
nodige voorzorgsmaatregelen genomen worden om besmetting te voorkomen. 

• Praktische ondersteuning aan huis door vergunde zorgaanbieders gaat verder. Zij nemen de 
nodige voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen. 

• De groepsactiviteiten en individuele begeleidingen van de diensten voor vrijetijdszorg gaan 
niet door. De diensten zullen wel trachten om begeleidingen vanop afstand te doen, 
bijvoorbeeld door te bellen, te chatten of via videobegeleiding. 

 

4. Wat als het je te veel wordt – wijziging contactbubbel (tijdens 
of na de paasvakantie)? 

We bekijken 3 situaties vanuit draagkracht van de ouders en mogelijke bubbelwissels 

• Je kind verblijft nu voltijds in een MFC, MPIGO of onderwijsinternaat 

• Je kind verbleef voor Corona (deeltijds) in een MFC, MPIGO of onderwijsinternaat en verblijft 

nu voltijds thuis 

• Je kind verblijft voltijds thuis en dat wordt onhoudbaar 
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4.1  Je kind verblijft nu voltijds in een MFC, MPIGO of onderwijsinternaat  

Het algemeen bezoekverbod is in de huidige omstandigheden wel te begrijpen maar het is 

verscheurend voor elke ouder. Weten dat je kind in goede handen is bij de vertrouwde begeleiders 

van de leefgroep is goud waard. En je benut ongetwijfeld de mogelijkheden om op de hoogte te 

blijven over hoe het gaat met je kind en om vanop afstand je kind nabij te zijn en er zorg voor te 

dragen.  

De beslissing om je kind ofwel naar huis te halen ofwel in het MFC/onderwijsinternaat te laten heb je 

onder zware tijdsdruk moeten nemen. Corona heeft ons allen verrast. Zoals je in de vorige rubriek 

kon lezen3 is er nu de mogelijkheid van een eenmalige transfert naar huis. Je kan dus contact 

opnemen met de leefgroep als je dat overweegt.  

Het is een optie. Neem de tijd om te bekijken of dat de beste oplossing is voor je kind, voor jou/jullie 

als ouder(s) en voor de eventuele andere kinderen in het gezin. Terugkeer naar huis is blijvend totdat 

de maatregelen opgeheven worden. Dat is niet te onderschatten, zeker nu hulp/verzorging/therapie 

…van anderen in huis in de meeste gevallen niet toegelaten of beschikbaar is. Soms zegt je hart iets 

anders dan je verstand. Het kan helpend zijn om dit te bespreken met mensen met wie je een 

vertrouwensband hebt en met mensen die kunnen inschatten wat je kind nodig heeft en wat 

haalbaar is.  Het blijft sowieso een moeilijke keuze.  

4.2  Je kind verbleef voor Corona (deeltijds) in een MFC, MPIGO of 
onderwijsinternaat en verblijft nu voltijds thuis 

De beslissing om je kind ofwel naar huis te halen ofwel in het MFC/onderwijsinternaat te laten heb je 

onder zware tijdsdruk moeten nemen, met de boodschap dat, indien mogelijk, thuisopvang de meest 

aangewezen optie was.  

Na 3 weken begint het ongetwijfeld door te wegen en misschien vraag je je af hoe het verder moet. 

Contacteer in elk geval het MFC/onderwijsinternaat/MPIGO voor overleg.  Zoals je eerder kon lezen 

is er bezorgdheid over de draagkracht in de gezinnen en wordt er begeleiding aangeboden om te 

helpen zoeken naar oplossingen die de druk wat kunnen verlichten.  

Indien nodig kan het kind opgenomen worden, mogelijks met 1 of 2 weken in isolatie. Terugkeer naar 

huis kan pas als de maatregelen opgeheven worden.  

Als de situatie thuis onhoudbaar wordt kan je ook bekijken of na de paasvakantie opvang op de 

vertrouwde school buitengewoon onderwijs een optie is. Dan wordt de contactbubbel van je kind, 

iedereen van het gezin en de schoolopvang wel doorbroken maar dat is af te wegen tegenover de 

draagkracht in het gezin . Het is nog onduidelijk of de scholen terug open gaan (lessen in plaats van 

opvang). Na de paasvakantie wordt het leerlingenvervoer voor leerlingen van het buitengewoon 

onderwijs in elk geval terug opgestart voor leerlingen die naar de opvang gaan. 

Tip: Lees ook 4.3  

4.3  De voltijdse zorg voor je kind thuis wordt onhoudbaar 

Elk gezin heeft wel zijn aanpak ondertussen gezocht en ongeveer gevonden maar toch zijn veel 

ouders erg vermoeid. De Corona-maatregelen laten zo goed als geen hulp in huis toe en dat maakt 

                                                           
3 Onder 3 is de specifieke regeling van de VAPH (MFC’s) beschreven. Uit telefonisch contact met dpt.onderwijs 
is gebleken dat de principes over wijziging van de contactbubbels in de onderwijsinternaten en MPIGO’s 
vergelijkbaar is. 
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het  zwaar, zowel voor alleenstaande ouders als voor koppels. Door de Corona-situatie is kortopvang 

(het kind enkele dagen laten opvangen om zelf even op adem te komen) helaas ook niet mogelijk. 

Voor ouders die nog (thuis) aan het werk zijn: zou het helpend zijn om met je werkgever de 

mogelijkheden van minder of tijdelijk onderbreken met werken te bekijken? Als je denkt dat dat druk 

van de ketel kan halen is dat te overwegen (zie ook rubriek 6.1 van de Magenta@corona bundel) 

Sommige ouders vragen mensen (grootouders, babysits,…) om af en toe of op een heel moeilijke dag 
een uurtje via telefoon of on-line met de kinderen te praten, te spelen,… Kwalitatieve schermtijd die 
je eventjes wat ‘kindvrije’ tijd geeft. Het is niet veel maar kan het broodnodige verschil maken in 
jullie voltijdse zorgjob. Ideeën vind je op  Samen spelen vanop afstand (Mintlab KU Leuven) 
 

Soms is het helpend om met iemand te kunnen praten, iemand die gewoon luistert of aan wie je kan 

vragen om even mee te denken over het omgaan met de situatie thuis. Je kan dat doen met 

vertrouwde personen in eigen kring of professionelen met wie je een goed contact hebt. In de 

wekelijkse Magenta@Corona bundel op www.magentaproject.be vind je onder rubriek 4 

verwijzingen naar meerdere diensten die luisterend oor en ondersteuning kunnen bieden. Ook 

lotgenotencontact komt daar aan bod. Die zullen we hier niet herhalen.  

Als je voelt dat de situatie onhoudbaar is of uit de hand aan het lopen is zoek dan zeker professionele 

hulp. Dat kan zowel via de algemene zorg (bvb je huisarts, een maatschappelijk werker van je 

gemeente of ziekenfonds, ..) als via de begeleiding en ondersteuning door het MFC van je kind of (als 

je kind nog niet bij een MFC is) van een RTH-dienst van het VAPH. Misschien kunnen zij wat on-

line/telefonische ondersteuning geven die helpend is en een lichtpuntje biedt. 

Je kan met hen ook de afweging maken of je bij wijze van uitzondering toch hulp van grootouders of 

opvang door een vaste persoon van buiten het gezin inschakelt. Je weet dat dit sterk afgeraden 

wordt omdat dan bubbels mengen maar het is in noodsituaties niet verboden. Lees dan zeker de 

richtlijnen hierover en weeg het goed af. Zie http://www.magentaproject.be/ rubrieken 2.1.1 en 3.1. 

Als je tot een van de prioritaire  doelgroepen behoort die beroep kan doen op dagopvang in een MFC 

(cruciale beroepen) of in de opvang op school (cruciale beroepen, kwetsbare gezinnen, leerlingen 

buitengewoon onderwijs) maar daar nog geen gebruik van maakte (thuisopvang was mogelijk) kan je 

MFC of school contacteren om dat te herbekijken. 

Als voorgaande mogelijkheden geen soelaas brengen komen ouders en professionelen soms tot de 

conclusie dat crisisopvang /noodopvang (tot het einde van de maatregelen) nodig is in het belang van 

het kind en het gezin.  Bekijk dan wat de mogelijkheden zijn om op de hoogte te blijven over hoe het 

gaat met je kind en om vanop afstand je kind nabij te zijn en er zorg voor te dragen. Dat zal je 

misschien helpen om wat broodnodige rust te vinden en te recuperen van de voorbije tijd.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.magentaproject.be/
https://soc.kuleuven.be/mintlab/blog/news/samen-spelen-vanop-afstand/
http://www.magentaproject.be/
https://www.vaph.be/organisaties/rth/algemeen
http://www.magentaproject.be/

