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Deze overzichtsbundel brengt info samen die nuttig is voor ouders van een zorgenkind. We 

baseren ons hiervoor vooral op websites en nieuwsbrieven van overheidsinstanties en en-

kele kernorganisaties. We vragen hen waar nodig om verduidelijking en aanvulling van ont-

brekende informatie op hun website, zodat je bij doorklikken steeds de meest recente infor-

matie vindt. 

Aangezien ondertussen heel wat informatiepagina’s rekening houden met verschillende sce-

nario’s en dit terug te vinden is in de linken die we in deze versie opgenomen hebben heb-

ben we geen streefdatum voor een eventuele versie 15.  

U kan altijd op onze website de recentste versie terug vinden:  www.magentaproject.be  

Wij signaleren ook wijzigingen op de facebookpagina van Magenta  
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1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE MAATREGELEN 

• Voor lokale richtlijnen: de website van je stad of gemeente 

Informatie over aantal besmettingen per gemeente: te vinden bij de Corona-cijfers  

• Actuele maatregelen Nationale veiligheidsraad (zal worden aangepast op 1/9/2020) 

• Maatregelen van de Nationale veiligheidsraad geldend vanaf 1 september 2020 

• Officiële corona website Vlaanderen met bundeling van informatie en telefoonnummers 

• Wablieft: info over Corona in eenvoudige taal 

• Taskforce COVID-19 Zorg met Vlaamse concretisering van maatregelen in de zorgsector 

• Officiële corona-website België  

• Advies over (verzorging van) besmette/zieke mensen/kinderen thuis 

• Meertalige informatie over Corona 

• Informatiepagina van het Agentschap Opgroeien voor ouders: https://www.op-

groeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus 

• Richtlijnen voor mantelzorgers in de thuissituatie.  

• De 6 actuele gouden regels: (25/8/2020)  

 

• Uitgebreide informatie over hygiënemaatregelen en beschermingsmiddelen  

Op deze website vind je alle nuttige informatie, ook linken naar afbeeldingen, filmpjes,… 

 
  

https://www.coronaviruscovid19.be/coronavirus-cijfers
https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/
https://www.info-coronavirus.be/nl/news/nvr-20-08/
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-maatregelen-tijdens-de-coronacrisis
https://www.wablieft.be/nl/corona-in-eenvoudige-taal
https://www.departementwvg.be/taskforce
https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200311_coronavirus_conseils%20patients%20entourage_NL.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info
https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus
https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus
https://www.mantelzorgers.be/Documents/Richtlijnen%20Corona_mantelzorg%2020200319.pdf?csf=1&e=vIAEjO
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-toegelaten
https://www.zorg-en-gezondheid.be/covid-19-hygiene-en-bescherming
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2. INFORMATIE OVER OPVANG EN SCHOOL  

2.1. OPVANG BIJ GROOTOUDER, ONTHAALOUDER EN KINDERDAGVERBLIJF 

Zie website Opgroeien – vooral rubriek “Opvang” 

2.1.1. OPVANG BIJ DE GROOTOUDERS IS ONDER VOORWAARDEN TOEGELATEN 
info 22 augustus 2020 

 

 
 

 
 
 

https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus
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2.1.2. OPVANG BIJ ONTHAALOUDERS EN KINDERDAGVERBLIJVEN 
 

Opgelet: de respijtdagen zullen vanaf 1 september 2020 afgehouden worden.  
 
Je kan altijd de laatste informatie die beschikbaar is vinden op de website Opgroeien 
in de rubriek “Opvang van baby’s en peuters”. 
• Wie kan wanneer naar de opvang? 

• Hoe omgaan met zieke kinderen in de opvang? 

• Mag een kind met koorts na vaccinatie naar de opvang? 

• Wat met de grootouders? 

• Is het mogelijk om thuisopvang te laten doen door iemand van buiten het gezin? 

• Mag ik bij mij thuis andere kinderen opvangen, vb. schoolkameraadjes of vriend(inn)en 
van mijn kinderen? 

• Ik heb opvang nodig, maar mijn opvang is gesloten. Wat kan ik doen? 

• Mag de opvang de openingsuren zomaar aanpassen? 

• Mogen respijtdagen afgehouden worden? 

• Moeten ouders betalen voor de dagen dat hun kind door de coronacrisis niet naar de op-
vang komt? 

• Ik heb betaald voor afwezigheidsdagen in de periode van de coronamaatregelen. Wordt 
dit terugbetaald? 

• Komen kinderen die langer in de opvang blijven (in plaats van naar school te gaan) nog in 
aanmerking voor kinderopvangtoeslag? 

• Wat zijn de minimale voorwaarden om breng- en haalmomenten veilig te laten verlopen? 

• Wanneer zijn mondmaskers nodig voor kinderen en volwassenen? 

• Wat met mensen die terugkomen van buitenlandse vakantie? 

  

https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus
https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus/wie-kan-wanneer-naar-de-opvang
https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus/hoe-omgaan-met-zieke-kinderen-de-opvang
https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus/mag-een-kind-met-koorts-na-vaccinatie-naar-de-opvang
https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus/wat-met-de-grootouders
https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus/het-mogelijk-om-thuisopvang-te-laten-doen-door-iemand-van-buiten-het-gezin
https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus/mag-ik-bij-mij-thuis-andere-kinderen-opvangen-vb-schoolkameraadjes-vriendinnen
https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus/mag-ik-bij-mij-thuis-andere-kinderen-opvangen-vb-schoolkameraadjes-vriendinnen
https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus/ik-heb-opvang-nodig-maar-mijn-opvang-gesloten-wat-kan-ik-doen
https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus/mag-de-opvang-de-openingsuren-zomaar-aanpassen
https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus/verliezen-ouders-hun-respijtdagen-wanneer-hun-kind-door-de-coronacrisis-niet
https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus/moeten-ouders-betalen-voor-de-dagen-dat-hun-kind-door-de-coronacrisis-niet-naar
https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus/moeten-ouders-betalen-voor-de-dagen-dat-hun-kind-door-de-coronacrisis-niet-naar
https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus/ik-heb-betaald-voor-afwezigheidsdagen-de-periode-van-de-coronamaatregelen-wordt
https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus/ik-heb-betaald-voor-afwezigheidsdagen-de-periode-van-de-coronamaatregelen-wordt
https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus/kinderen-die-langer-de-opvang-blijven-school-aanmerking-kinderopvangtoeslag
https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus/kinderen-die-langer-de-opvang-blijven-school-aanmerking-kinderopvangtoeslag
https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus/wat-zijn-minimale-voorwaarden-om-breng-en-haalmomenten-veilig-laten-verlopen
https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus/wanneer-zijn-mondmaskers-nodig-voor-kinderen-en-volwassenen
https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus/wat-met-mensen-die-terugkomen-van-buitenlandse-vakantie
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2.2.  SCHOOLJAAR 2020-2021 

 

2.2.1. Start op 1 september in code geel of  (lokaal) in code oranje.  

 

 
Bron: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/nvr-20-08/ 
 

2.2.2. CORONAREGELINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2020-2021 

 
Het departement onderwijs heeft een uitgebreide website waarop je steeds de actuele infor-
matie vindt: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus 
 
Er is op deze website van onderwijs een apart luik voor de ouders: 

 
 

• Veelgestelde vragen ouders 

• Hoe praat je met je kind over het coronavirus? 

• Voorzorgsmaatregelen 

 
Hieronder vindt u een selectie uit de veelgestelde vragen (25/8/2020) 

https://www.info-coronavirus.be/nl/news/nvr-20-08/
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voorzorgsmaatregelen
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Hoeveel dagen kan je kind naar school? 

Het is de bedoeling om alle leerlingen zoveel mogelijk op school les te laten volgen. Naar 

school gaan is immers belangrijk voor de ontwikkeling, de zorg, het leren en het sociale le-

ven van kinderen en jongeren. 

Hoeveel dagen je kind naar school kan gaan, hangt af van de pandemiefase en het onder-

wijsniveau. Scholen starten in pandemiefase geel. Als gevolg van het aantal besmettingen, 

kunnen er op lokaal niveau andere pandemiefasen gelden. Wat zijn pandemiefasen en wat 

betekenen ze? 

• Gewoon en buitengewoon basisonderwijs: 5 dagen (groen, geel, oranje en rood) 

• Gewoon secundair onderwijs, buso OV3 en OV4 en hbo5 verpleegkunde: 

o Groen: 5 dagen 

o Geel: 5 dagen 

o Oranje: kinderen uit de 1ste graad secundair onderwijs, buso OV3 observatie- en oplei-

dingsfase en OKAN krijgen 5 dagen les, de rest krijgt week om week les op school. Dit 

betekent een week les op school en een week afstandsonderwijs. De klassen worden 

dan gehalveerd op school. Je school kan hiervan afwijken. Informeer je bij je school. 

o Rood: je kind krijgt week om week les op school. De klassen worden gehalveerd. Je 

school kan hiervan afwijken. Informeer je bij je school. 

• Buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2: 

o Groen, geel en oranje: 5 dagen 

o Rood: 2 dagen 

• Secundair onderwijs leren en werken: 

o Groen en geel: 2 dagen 

o Oranje en rood: 1 dag. De klassen worden gehalveerd. 

 

Mag je school je kind weigeren omdat het terugkomt uit een land met code 

oranje of rood? 

Je komt terug uit een land/regio met code oranje 

Als je terugkomt uit een land/regio met code oranje, neem je best contact op met je huisarts 

om je te laten testen. Dit is echter geen wettelijke verplichting. Je school kan je kind 

daarom niet weigeren op school. Er wordt immers gevraagd om vrijwillig je verantwoorde-

lijkheid op te nemen. 

Je komt terug uit een land/regio met code rood 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#hoe-houd-je-school-het-veilig
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#hoe-houd-je-school-het-veilig
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Als je terugkomt uit een land/regio met code rood, moet je in België onmiddellijk in quaran-

taine gaan en je verplicht laten testen. Dit is een wettelijke verplichting. Je school kan je kind 

daarom weigeren op school en terugsturen naar huis. 

Lees meer over wat je moet doen als je kind in quarantaine zit. 

Informeer bij je school naar de mogelijkheden om op de hoogte te blijven van leerstof. Je 

school kan afstandsonderwijs voorzien voor je kind. Dat kan echter ook op andere manieren. 

Je school bepaalt dit zelf. 

 

Mag je als ouder nog op school komen? 

Basisonderwijs 

Dit mag wel in fase geel (laag risico), maar volg de regels die gelden voor de bredere samen-

leving. Vanaf fase oranje (matig risico) en fase rood (hoog risico) wordt de aanwezigheid van 

ouders op school vermeden en wordt er verwacht dat je je kind aan de poort afzet en weer 

ophaalt. 

Secundair onderwijs 

Dit mag in fase groen (geen risico), maar vanaf fase geel (laag risico), oranje (matig risico) en 

rood (hoog risico) wordt de aanwezigheid van ouders op school vermeden. Er wordt verwacht 

dat je je kind aan de poort afzet en weer ophaalt.  

In een aantal gevallen kan je wel op school komen (basis- en secundair onderwijs): 

• Wanneer je een vraag of probleem hebt, neem dan zeker contact op met de school. De 

school bekijkt of het noodzakelijk is om een overleg te houden op school. De school laat 

dan aan jou weten waar je verwacht wordt en welke veiligheidsmaatregelen je moet nale-

ven. 

• In fase groen (geen risico) en fase geel (laag risico) kan je op school meehelpen in het ba-

sisonderwijs (bv. klusjes, leesouders, activiteit van de ouderwerking). Dit gebeurt bij voor-

keur wanneer er geen les is. Als je op school helpt, respecteer je de algemene veiligheids-

maatregelen die voor de bredere samenleving gelden (afstand houden, mondmaskers, 

max. aantal personen). Voor klusjes houd je je aan de afspraken in die sectoren. 

• Bekijk de lijst van essentiële derden. 

 

 

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#wat-als-je-terugkomt-uit-land-met-code-oranje-rood
https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/veilig-aan-het-werk-tijdens-de-coronacrisis-generieke-gids-versie-2-en
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen#26821450-3ca4-437f-aa76-506c0d45a791


9 

 

Volledige lijst van veelgestelde vragen van ouders op de website van Onderwijs 

Vlaanderen (25/8/2020) 

Terug naar school 

• Hoeveel dagen kan je kind naar school? 

• Hoe bereid je je kind voor op terug naar school gaan? 

• Wat als je terugkomt uit een land met code oranje of rood en je kind zit in quarantaine? 

• Mag je school je kind weigeren omdat het terugkomt uit een land met code oranje? 

• Mag je je kind thuishouden van school? 

Veiligheid en bescherming 

• Hoe houdt je school het veilig? 

• Wie draagt er een mondmasker op school? 

• Wie beslist over de pandemiefases? 

• Mag je als ouder op school komen? 

• Mogen grootouders hun kleinkinderen ophalen? 

• Er is een uitbraak in de school van je kind. Moet je kind naar school? 

• Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school? 

• Hoe zorg je voor een goede handhygiëne? 

Gezondheid van je kind 

• Wat als je kind ziek wordt op school? 

• Wat als jouw kind, een kind op school of een leraar besmet is met corona? 

• Wat moet je doen als je kind tot een risicogroep behoort? 

• Wat met vragen over de veiligheids-en gezondheidsmaatregelen op school? 

Organisatie van je school 

• Mag je kind nog op uitstap met school? 

• Gaan de zwemlessen door? 

• Kan je kind nog een warme maaltijd eten op school? 

• Mag je traktaties meebrengen naar school? 

• Mogen leerlingenraden en ouderraden doorgaan op school? 

Ondersteuning en opvang 

• Je kind heeft vorig jaar een lange tijd geen les op school gehad. Je maakt je zorgen over een moge-

lijke leerachterstand. Wat doet je school? 

• Kan je terecht bij het CLB? 

• Is er nog voor-en naschoolse opvang? 

• Kan je kind op internaat blijven? 

Leren 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#kan-je-kind-in-sept-naar-school
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#hoe-bereid-je-je-kind-voor
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#wat-als-je-terugkomt-uit-land-met-code-oranje-rood
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#mag-je-school-je-kind-weigeren-uit-land-code-oranje
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#mag-je-je-kind-thuishouden
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#hoe-houd-je-school-het-veilig
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#mondmaskers-op-school
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#wie-beslist-over-pandemieniveaus
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#aanwezigheid-ouders-op-school
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#grootouders-kinderen-ophalen
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#uitbraak-op-school-moet-je-kind-naar-school
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#hoe-werk-je-als-ouder-mee-aan-veiligheid-school
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#handhygiene
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#wat-als-je-kind-ziek-wordt
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#besmetting-op-school
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#wat-doe-je-als-kind-tot-risicogroep-behoort
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#vragen-veiligheids-en-gezondheidsmaatregelen
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#uitstappen-met-school
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#zwemlessen
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#maaltijden-op-school
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#traktaties-op-school
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#leerlingenraden-ouderraden
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#leerachterstand-van-je-kind
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#leerachterstand-van-je-kind
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#CLB
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#voor-en-naschoolse-opvang
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#internaten
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• Krijgt je kind nog afstandsonderwijs? 

• Gaan stages en duaal leren door? 

• Kan je huisonderwijs geven, los van de school? Hoe regel je dit en wat met examens? 

• Gaan de toelatingsexamens arts en tandarts door? 

Tips 

• Hoe spreek je met je kind over het coronavirus? 

 

2.2.3. INFORMATIE OP MAAT VOOR OUDERS VAN KINDEREN MET EXTRA ZORGNODEN 

 
Het Steunpunt voor inclusie volgt ook nu de evoluties in het onderwijs nauw op en bundelt 
op haar website alle nuttige informatie voor ouders van kinderen met specifieke ondersteu-
ningsnoden.  Je kan het team van het Steunpunt voor inclusie ook steeds contacteren als je 
bepaalde vragen hebt of ondersteuning wilt om het gesprek op school aan te gaan. 
 
Greep uit  de corona-update van het Steunpunt voor inclusie (25/8/2020) 
 

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#krijg-je-kind-nog-afstandsonderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#stages-en-duaal-leren
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#huisonderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#huisonderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#spreken-met-je-kind-over-coronavirus
https://www.oudersvoorinclusie.be/steunpunt/
https://www.oudersvoorinclusie.be/nieuws-steunpunt/corona-update-hoe-zal-dit-schooljaar-er-uitzien-2/
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2.2.4. BUSVERVOER NAAR SCHOLEN BUITENGEWOON ONDERWIJS 

Dit schooljaar zal busvervoer mogelijk zijn maar gelden bijkomende maatregelen en beper-

kingen. De scholen hebben Pandemiescenario’s leerlingenvervoer gekregen waarin de richt-

lijnen per kleurcode samengevat zijn. 

Een eerste zicht voor codes groen, geel en oranje: 

 

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Scenarios_leerlingenvervoer.pdf
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Capaciteit 

 op de bus 
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2.3. OPVANG/ONDERSTEUNING DOOR VOORZIENINGEN EN DIENSTEN VAN 

VAPH  

2.3.1. ALGEMENE INFORMATIE VAN HET VAPH  

Coronapagina van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)  

Sinds juni zijn er algemene richtlijnen om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk stappen ge-

zet worden naar ‘het nieuwe normaal’: dienstverlening rekening houdend met de noodzake-

lijke maatregelen om besmetting te voorkomen en gepast te reageren bij vaststelling van Co-

vid-19. Aangezien de situatie kan verschillen naargelang de dienst/voorzieningen (bvb al dan 

niet besmettingen vastgesteld) kan het gebeuren dat u met bijkomende beperkingen (bvb 

op vlak van bezoek) kan te maken krijgen. 

In de VAPH-mededeling van 29 juli wordt bevestigd dat men streeft naar volwaardige onder-

steuning en er voorlopig geen algemeen strengere beperkingen opgelegd wat betreft het 

zorgaanbod.  Er kunnen wel bijkomende maatregelen genomen worden door de lokale be-

sturen om een eventuele uitbraak sneller onder controle te krijgen.  

Je kan Corona-informatie opzoeken op de Coronapagina van VAPH voor gebruikers. Je vindt 

op de webpagina met VAPH-mededelingen voor gebruikers steeds de belangrijkste verande-

ringen. Bij het verschijnen van deze bundel is de recentste mededeling die van 14 augustus  

2020.   

Tip     Ben je nog niet vertrouwd met het aanbod vanuit VAPH? 

Het is zinvol om eens te bekijken wat er mogelijk is voor minderjarigen. Zelfs bij een vermoe-

den van handicap kan je al heel wat ondersteuning krijgen (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp 

- RTH): individuele begeleiding, dagactiviteiten en(kort)verblijf. 

2.3.2. OPVANG EN VERBLIJF IN EEN MFC 

Er is een kader uitgewerkt waarin richtlijnen worden gegeven afhankelijk van de situatie in 

de gemeente/stad waar het MFC (MultiFunctioneel Centrum) zich bevindt.  

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 3 situaties waarin telkens andere richtlijnen van 

kracht zijn.   

Webpagina over schoolaanvullende en schoolvervangende opvang en verblijf in een MFC 

We nemen hieronder een deel van de informatie van deze webpagina over (26/8/2020). 

 

 

https://www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/personen-met-handicap
https://www.vaph.be/documenten/mededeling-aan-gebruikers-van-vaph-diensten-en-zorgaanbieders-29-juli-2020
https://www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/personen-met-handicap
https://www.vaph.be/documenten?f%5B%5D=field_doccat_ret:288
https://www.vaph.be/zorg-ondersteuning/minderjarigen
https://www.vaph.be/documenten/schoolaanvullende-en-schoolvervangende-dagopvang-en-verblijf-multifunctionele-centra
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Dit is maar een deel van de informatie. De tabel bevat ook informatie over vervoer, 

bezoekregeling,bewegingen van en naar huis,….. 

Reminder: heb je je kind tijdens de lockdown in het voorjaar thuis opgevangen in plaats 

van gebruik te maken van verblijf (internaat)  in een MFC? 

Voor die periode heb je recht op het volledige Groeipakket; indien er automatisch twee der-

den van het bedrag aan het MFC gestort is werd gevraagd dat het MFC dit bedrag zou over-

schrijven naar de ouders. Vraag ernaar bij je MFC als dat nog niet in orde zou zijn. 

 

https://www.vaph.be/documenten/schoolaanvullende-en-schoolvervangende-dagopvang-en-verblijf-multifunctionele-centra
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2.3.3. MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING 

Ook hiervoor is een kader uitgewerkt waarin richtlijnen worden gegeven afhankelijk van de 

situatie in de gemeente/stad.  

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 3 situaties waarin telkens andere richtlijnen van 

kracht zijn.   

Informatie over mobiele en ambulante begeleiding 

We nemen hieronder een deel van de informatie van deze webpagina over (26/8/2020). 

 

  

https://www.vaph.be/documenten/mobiele-ambulante-begeleiding-en-adl-ondersteuning-elementen-lokale-aansturing
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2.3.4. INFORMATIE VOOR BUDGETHOUDERS 

VAPH heeft heel wat informatie gebundeld op 

- Begeleidende maatregelen voor pvb en pab budgethouders 

https://www.vaph.be/begeleidende-covid-19-maatregelen-voor-pvb-en-pab-budget-

houders 

! Er is onder bepaalde voorwaarden budgetoverschrijding tot 17% mogelijk! 

! De Covid-19 periode voor deze maatregelen eindigt op 30 september 2020! 

- Veel gestelde vragen van budgethouders naar aanleiding van corona 

https://www.vaph.be/faq/alle?tid=All&faqcat=2264 

3. ONDERSTEUNING THUIS 

3.1. OPPASHULP/BABYSIT 

Babysit via Gezinsbond (Info website gezinsbond – 23 augustus 2020)  

 

3.2.  (PRAKTISCHE) HULP THUIS 

3.2.1. MET INZET VAN DIENSTENCHEQUES 

De diensten zijn weer opgestart. Naar aanleiding van lokale uitbraken of besmettingen kan 

de dienstverlening tijdelijk onderbroken worden. 

https://dienstencheques.vlaanderen.be/ 

Informatie om besmettingen te vermijden: https://www.iktoonrespect.be/ 

3.2.2. HULP VANUIT DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP BLIJFT MOGE-

LIJK 

Ook de diensten gezinszorg en thuishulp blijven aan de slag 

Overzicht organisaties 

 

 

https://www.vaph.be/begeleidende-covid-19-maatregelen-voor-pvb-en-pab-budgethouders
https://www.vaph.be/begeleidende-covid-19-maatregelen-voor-pvb-en-pab-budgethouders
https://www.vaph.be/faq/alle?tid=All&faqcat=2264
https://www.gezinsbond.be/corona
https://dienstencheques.vlaanderen.be/
https://www.iktoonrespect.be/
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Contactgegevens%20diensten%20voor%20gezinszorg.pdf
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3.2.3. HULP VIA HET SYSTEEM VAN BIJKLUSSEN.  

Dit gaat om heel uiteenlopende diensten waarvan ook de prijs erg kan verschillen. De hulp is 

mogelijk op 3 manieren: via verenigingswerk, van burger-aan-burger, en vanuit een deeleco-

nomieplatform. De laatste 2 maken het makkelijk om zelf persoonlijke hulp in te schakelen: 

• diensten van burger aan burger  

• door FOD erkende deeleconomieplatformen 
bijvoorbeeld Helpper met aanbod voor personen met een handicap 

3.2.4. HULP VAN VRIJWILLLIGERS  

Er zijn nog steeds heel wat initiatieven waar je hulp kunt vragen als het thuis moeilijk is. Aar-

zel niet om je vragen te stellen? Wil je dat er iemand boodschappen gaat doen? Even belt of 

videocontact opneemt om met de kinderen te spelen/een leuk moment te bezorgen of met 

jou te praten?  En omgekeerd: je vindt er soms ook ideeën om je kinderen te laten helpen 

(bvb tekening maken).   

• Overzicht van initiatieven per gemeente/stad: Vlaanderen helpt 

• Match van hulpvragen met vrijwilligers in de buurt: Covid Solidarity  

• Buddyproject : KVGbuddy  

Bestaande vrijwilligerswerkingen die het administratief mogelijk maken om als gezin de hulp 

van een vrijwilliger in te roepen, blijven actief. Meestal op basis van een zelf afgesproken 

vergoeding voor de vrijwilliger, en een vergoeding voor de organisatie die verzekering en ad-

ministratie voor de vrijwilliger in orde brengt: 

- Focus op Emancipatie (voorheen Ado Icarus: http://www.vrijwilligerswerking.be/ 
- SOS (Samen op Stap) Vrijwilligers van KVG: https://kvg.be/je-vrijwilligers-verzekeren-

en-vergoeden/  
- VFG: https://www.vfg.be/zorg-en-ondersteuning/vrijwilligersservice 

 

4. ALS JE ADVIES/HULP/EEN LUISTEREND OOR NODIG HEBT 

4.1. HULP VANUIT VERTROUWDE OMGEVING VRIENDEN/FAMILIE 

Bel/WhatsApp/Facetime met familie/vrienden. 

Een overzicht van middelen en digitale platformen om contact te houden met je omgeving 

vind je bij Trefpunt Zelfhulp. 

 

https://www.bijklussen.be/nl/diensten-van-burger-aan-burger.html
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/127-deeleconomie-lijst-erkende-platformen-20190509.pdf
https://www.helpper.be/nl/thuishulp-zoeken/persoon-handicap/
https://www.vlaanderenhelpt.be/de-gemeente-aan-zet
https://www.covid-solidarity.org/nl
https://www.kvgbuddy.be/
http://www.vrijwilligerswerking.be/
https://kvg.be/je-vrijwilligers-verzekeren-en-vergoeden/
https://kvg.be/je-vrijwilligers-verzekeren-en-vergoeden/
https://www.vfg.be/zorg-en-ondersteuning/vrijwilligersservice
http://www.zelfhulp.be/files/2020_04_08_-_Tools_om_contact_te_houden_in_tijden_van_corona.pdf
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4.2. HULP VANUIT VERTROUWDE PROFESSIONELE SETTINGS 

Het zijn zware maanden geweest en soms wordt echt wel op een signaal van u gewacht om 

hulp aan te bieden. Aarzel niet om hen te contacteren voor hulp of advies. Denk aan je huis-

arts, begeleiders van je kind thuis of op school, maatschappelijk werker van je ziekenfonds of 

gemeente, …. 

De welzijns- en zorgdiensten kunnen weer langskomen. Contact via mail, chat of bellen blijft 

ook nog altijd mogelijk. 

4.3. BIJ WELKE INSTANTIES KAN JE TERECHT ALS HET THUIS TE ZWAAR 

WORDT 

Kan je onvoldoende of niet terecht bij bekenden (zie 4.1 en 4.2) dan kan je beroep doen op 

verschillende algemene chat/telefoon/en maildiensten. Kijk eventueel eerst nog even onder 

4.4 (lotgenoten/ervaringsdeskundigen) en 4.5 (verenigingen in domeinen handicap of man-

telzorg). 

• De Opvoedingslijn: mailen, chatten of anoniem bellen op nr. 078/150010 

• Kind en Gezin lijn: chatten of bellen naar 078/150100  

• CAW: gratis bellen op 0800 13 500, chatten, mailen 

• Tele onthaal: gratis en anoniem bellen (24/7) op telnr. 106  of chatten tijdens be-

paalde uren. 

• JAC (voor kinderen en jongeren): bellen, mailen, chatten 

• Awel (voor kinderen en jongeren) gratis telefoneren op nr. 102 of via chatten of mai-

len 

• CLB chat voor vragen van ouders en kinderen 

• Tips en noodnummers bij conflicten in het gezin en als het uit de hand loopt 

• Overzicht Corona hulplijnen van Groeimee  

• Overzicht van hulpchatlijnen van Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) 

• Luister-en Babbellijn ADHD 

• Autismechat  

 

4.4. HULP VAN ERVARINGSDESKUNDIGEN/LOTGENOTEN 

Er zijn heel wat lotgenoten- en zelfhulpgroepen waar ouders ervaringen en tips kunnen uit-

wisselen.  

Het Trefpunt Zelfhulp bundelt het Corona-aanbod van diverse verenigingen en organisaties 

op http://www.zelfhulp.be/actueel/overzicht-lotgenotencontact-in-tijden-van-corona 

http://www.opvoedingslijn.be/
https://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp
https://www.caw.be/contacteer-ons/#bel
https://www.tele-onthaal.be/?gclid=EAIaIQobChMI2_2_5ZGw6AIVls13Ch2gQgmpEAAYASAAEgJdsfD_BwE
https://www.caw.be/jac/
https://awel.be/
https://www.clbchat.be/
https://www.slachtofferzorg.be/poster-1712-omgaan-met-conflicten-tijdens-de-coronacrisis
https://www.groeimee.be/corona-digitale-hulplijnen
https://www.samvzw.be/nieuws/chathulplijnen-op-volle-toeren-door-coronacrisis
https://www.zitstil.be/
https://www.ligaautismevlaanderen.be/autismechat/
http://www.zelfhulp.be/actueel/overzicht-lotgenotencontact-in-tijden-van-corona
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Je kan net als anders een lotgenotengroep vinden via de databank van Trefpunt Zelfhulp. 

Hier alvast een selectie: 

Een aanbod uit algemene facebookgroepen handicap: 

1. De ouders “mijn kind bijzonder kind” 
2. Speciale kindjes Vlaanderen 
3. Handicap andersvalide praatgroep 
4. Handicap andersvalide infogroep 

Een aanbod uit handicapspecifieke groepen: 

1. Steungroep voor ouders van kinderen met ernstige epilepsie  

2. Auti+ een positieve ouderpraatgroep /ouders van kids met autisme en meer  

3. Cerebrale parese babbelbox 

4. Inclusief buitengewoon oudergroep van kinderen in het buitengewoon onderwijs 

5. Ouders van kinderen met ad(h)d België  

6. Ik ben voor inclusie 

7. Inclusie ouders, samen sterk op school  

8. Ouders van kinderen met ADHD en of ASS  

9. Ouders van pubers met autisme (12+) 

10. Ouders met kinderen met schisis 

11. Ouders van kinderen met DCD ( dyspraxie) 

12. Ouders van kinderen met diabetes 

13. Ouders van kinderen met ODD 

 

4.5. HULP VAN VERENIGINGEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING EN  

VAN MANTELZORGORGANISATIES  

Ben je al lid van een vereniging? Kijk eens op hun website wat zij momenteel aanbieden.  

Je kan in elk geval terecht bij  

• Gezin en Handicap bereikbaar voor vragen via telefoon en mail 

• Samana: mantelzorgtelefoon en boodschappenlijn 
 

Initiatieven voor mensen met beperking om contact met anderen te faciliteren: 

• https://kvgbuddy.be/#/ Buddywerking, waarbij KVG mensen matcht op basis van ge-
deelde interesses. 

• VFG Oost-Vlaanderen: Clix Vrijwilligers om het netwerk rond een persoon met een 
handicap te verruimen. 

 

http://www.zelfhulp.be/
https://www.facebook.com/Mijnkindbijzonderkind/
https://www.facebook.com/groups/specialekindjes/
https://www.facebook.com/groups/365568156865460/
https://www.facebook.com/groups/389573384420312/
https://www.facebook.com/groups/840144429684131/
https://www.facebook.com/groups/822789364570958/
https://www.facebook.com/cpbabbelbox/?__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/groups/1345476802235284/
https://www.facebook.com/groups/1862617807317398/
https://www.facebook.com/groups/170722449749146/
https://www.facebook.com/groups/421982791828950/
https://www.facebook.com/groups/350462748497525/
https://www.facebook.com/groups/497676110245686/
https://www.facebook.com/groups/455303207837076/
https://www.facebook.com/groups/311645858907493/
https://www.facebook.com/oudersvankinderenmetdiabetes/
https://www.facebook.com/Ouders-van-kinderen-met-ODD-666454290143762/
http://www.gezinenhandicap.be/
https://www.samana.be/samana-staat-aan-je-zijde/
https://kvgbuddy.be/#/
https://www.vfg.be/vrije-tijd/clix-zoekt-mvx-maak-jij-de-klik
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5. BLIJF IN JE KOT: VAN OVERLEVEN TOT FIJNE TIJD 

5.1. PRATEN MET JE KIND OVER CORONA 

• Tips van Groeimee  

• Tips op website onderwijs 

• Uitleg in eenvoudige taal: verhaaltje Eline Claeys, verhaaltje de wegwijzer (in vele ta-

len) en andere suggesties op Groeimee 

• Tips van PraxisP voor kinderen en jongeren met autisme 

• Kinderen informeren en betrekken bij overlijden van een naaste in Coronatijd (De 

Wegwijzer) 

• Corona communicatietips van Modem voor personen die moeilijk spreken, lezen, 

schrijven, digitaal werken 

 

5.2. PSYCHISCH WELZIJN EN OMGAAN MET STRESS IN CORONATIJDEN 

• Zorgen voor morgen: zorgen voor jezelf, voor anderen, voor kinderen/jongeren 

• Corona-pagina van PraxisP – Praktijkcentrum Faculteit Psychologie en Pedagogische 

wetenschappen – kijk zeker ook bij doelgroepspecifieke informatie met o.a de Zelf-

hulpgids voor gezinnen en Tools en tips voor (ouders van) kinderen en jongeren met 

autisme 

• Tips van Gezinsbond om met onzekerheid om te gaan 

• Tips voor omgaan met conflicten in het gezin en noodnummers als het uit de hand 

loopt 

• Zorg voor jezelf op Groeimee 

5.3. THUISWERK COMBINEREN MET OPVANG KINDEREN 

• Structuur bieden aan je kinderen: structuurkaarten van Klasse 

• Structuur bieden aan kinderen en jongeren met autisme (PraxisP) 

• Tips van UCLL  

• Tips van Groeimee  

5.4. TIPS VOOR ACTIVITEITEN/ORGANISATIE THUIS – KINDEREN/GEZIN 

5.4.1. VOOR OUDERS VAN KINDEREN MET EXTRA ZORGNODEN (THUIS) 

 

• kinderen met verstandelijke beperking: Tips uit Nederland  

• dove en slechthorende kinderen: https://www.facebook.com/blijfinjekotmetvgt/ 

https://www.groeimee.be/praten-over-het-coronavirus
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus
https://www.youtube.com/watch?v=VADCv4FOPwA
https://dewegwijzer.org/hallo-ik-ben-corona/
https://www.groeimee.be/corona-nog-meer-over-praten-met-je-kind
https://ppw.kuleuven.be/PraxisP/bundeling-tools-ouders-autisme-corona.pdf
https://dewegwijzer.org/kinderen-informeren-en-betrekken-bij-het-overlijden-van-een-naaste-in-coronatijd/
https://www.modemadvies.be/coronatips
https://www.zorgenvoormorgen.be/
https://ppw.kuleuven.be/PraxisP/corona
https://www.goedgezind.be/dossiers/gezinsleven-coronacrisis/coronastress-7-tips-om-met-de-onzekerheid-om-te-gaan/
https://www.slachtofferzorg.be/poster-1712-omgaan-met-conflicten-tijdens-de-coronacrisis
https://www.groeimee.be/corona-zorg-voor-jezelf
https://www.klasse.be/220141/structuurkaarten-helpen-ouders-met-structuur/
https://ppw.kuleuven.be/PraxisP/bundeling-tools-ouders-autisme-corona.pdf
https://www.ucll.be/research-expertise/thuis-werken-met-kinderen-hoe-pak-je-dat-aan
https://www.groeimee.be/corona-thuiswerken-met-je-kinderen-in-huis
https://www.sheerenloo.nl/corona/corona-101-tips-voor-een-leuke-en-leerzame-dag-met-structuur#quli
https://www.facebook.com/blijfinjekotmetvgt/
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• kinderen met psychische moeilijkheden en/of ontwikkelingsstoornis : tips op KlasCe-

ment (gratis registreren als ouder) 

• kinderen met autisme: Tools/tips PraxisP  en ideeën om thuis bezig te blijven en toe-

risme voor autisme ( ook bruikbaar voor andere kinderen met extra zorgnoden) 

• kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen: Multiplus 

• Kinderen met ADHD: https://www.zitstil.be/ 

• Corona-Informatie van Steunpunt voor Inclusie 

• Kinderen met nood aan stimulans taalontwikkeling: CAR Impuls 

 

5.4.2. ALGEMENE CORONATIPS VOOR EEN LEUKE TIJD  

We hernemen hieronder de tips van de vorige versies omdat de bubbels nog beperkt zijn. 

• Samen spelen vanop afstand (Mintlab KU Leuven) 

• Tips van Groeimee 

• Gezinsbond: Dossier Gezinsleven tijdens de coronacrisis en Goedgezinde tips  

• Hulp voor ouders bij thuisopvang van KlasCement 

• Voor tieners: https://www.watwat.be/corona 

• Uit met vlieg nu vol tips voor kinderen om thuis te doen 

• Uit in Vlaanderen : aanbod en tips voor volwassenen 

• Blijven sporten en bewegen 

• Correct gebruik van mondmaskers en handschoenen 
 
 

6. WERK EN FINANCIËLE REGELINGEN 

6.1. GEBRUIK VAN VERLOFSTELSELS 

Bekijk in de eerste plaats met je werkgever welke mogelijkheden er in jouw bedrijf/organisa-

tie zijn om tot een haalbare zorg-werk-leven balans te komen. 

Naast de gebruikelijke verlofstelsels (ouderschapsverlof, tijdskrediet, zorgkrediet,verlof me-

dische bijstand,… wensen we enkele stelsels extra onder de aandacht brengen 

6.1.1. CORONA-OUDERSCHAPSVERLOF  

Je vindt alle info op Infoblad T9 van de RVA en Barema’s corona-ouderschapsverlof 

Er is in juni beslist dat het Coronaverlof verlengd wordt tot 30 september 2020 en dat voor 

alleenwonende ouders en ouders van kinderen met een handicap ook voltijds verlof moge-

lijk wordt en de uitkering verhoogd wordt tot 150%..  

https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/102518/tips-om-het-stresspeil-bij-kinderen-tijdens-de-coronacrisis-laag-te-houden/?previous
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/102518/tips-om-het-stresspeil-bij-kinderen-tijdens-de-coronacrisis-laag-te-houden/?previous
https://ppw.kuleuven.be/PraxisP/bundeling-tools-ouders-autisme-corona.pdf
https://www.toerismevoorautisme.be/activiteiten-voor-ass/leuke-ideeen-om-thuis-bezig-te-blijven-voor-kinderen-en-volwassenen-met-autisme/
https://www.toerismevoorautisme.be/activiteiten-voor-ass/leuke-ideeen-om-thuis-bezig-te-blijven-voor-kinderen-en-volwassenen-met-autisme/
https://www.multiplus.be/corona
https://www.zitstil.be/
https://www.oudersvoorinclusie.be/steunpunt-corona/
https://www.centrumimpuls.be/admin/resources/car-impuls-vzw-corona-survivalkit-therapie.pdf
https://soc.kuleuven.be/mintlab/blog/news/samen-spelen-vanop-afstand/
https://www.groeimee.be/corona-speel-en-doe-tips
https://www.goedgezind.be/dossiers/gezinsleven-coronacrisis/
https://www.facebook.com/groups/232818164521892/
https://www.klascement.net/thema/thuis-leren/?nws=439
https://www.watwat.be/corona
https://www.uitmetvlieg.be/?gclid=EAIaIQobChMIy4PL9L-66AIVhMjeCh3_mwKpEAAYASAAEgI4qPD_BwE
https://www.uitinvlaanderen.be/
https://www.sport.vlaanderen/nieuws/open-brief-om-te-blijven-sporten/
https://mondmasker.zotvanzorg.be/?utm_source=Nieuwsbrief+lokaal+gelijkekansenbeleid&utm_campaign=e98ad67260-nieuwsbrief_lgkb_20200304_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1b98310b4d-e98ad67260-452052721
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t9-0
https://www.rva.be/nl/documentatie/baremas/loopbaanonderbreking-tijdskrediet#39996
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Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat dit stelsel nog verlengd zal worden. U kan dat op-

volgen via de hogervermelde pagina’s van de RVA. 

6.1.2. CORONA-TIJDSKREDIET 

Bedrijven in herstructurering of in moeilijkheden (privé-sector) kunnen Corona-tijdskrediet 

voorstellen. Je bent niet verplicht hierop in te gaan.  

Je vindt alle info op Infoblad T23 van de RVA  

6.1.3. CORONA LANDINGSBAAN 

Bedrijven in herstructurering of in moeilijkheden (privé-sector) kunnen je een Corona lan-

dingsbaan voorstellen. Je bent niet verplicht hierop in te gaan.  

Je vindt alle info op Infoblad T24 van de RVA 

6.1.4. MANTELZORGVERLOF 

Vanaf 1 september 2020 treedt het stelsel van mantelzorgverlof in werking.  

Op 26 augustus 2020 is er nog geen infoblad van de RVA beschikbaar.  We verwachten dat dit eerstdaags 

zal gepubliceerd worden.  Zie https://www.rva.be/nl/burgers/loopbaanonderbreking-tijdskrediet-

en-thematische-verloven 

 

Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg volgt deze ontwikkeling op de voet en heeft op haar website al de 

basisinformatie opgenomen. Zij zullen zodra het kan de link naar het infoblad van de RVA toevoegen. 

https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t23
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t24
https://www.rva.be/nl/burgers/loopbaanonderbreking-tijdskrediet-en-thematische-verloven
https://www.rva.be/nl/burgers/loopbaanonderbreking-tijdskrediet-en-thematische-verloven
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Een greep uit de informatie van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg (26 augustus 2020) 

https://www.mantelzorgers.be/Pages/Mantelzorgstatuut.aspx 

 

 

Binnen het nieuwe mantelzorgstatuut zijn er 2 soorten erkenningen: 

- Het algemeen erkenningsattest 

- Het erkenningsattest voor het sociaal voordeel 

Je moet voor mantelzorgverlof over een erkenningsattest voor het sociaal voordeel beschikken en 

daaraan zijn voorwaarden verbonden. 

 

https://www.mantelzorgers.be/Pages/Mantelzorgstatuut.aspx
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6.2. LINKEN NAAR NUTTIGE FINANCIËLE EN FISCALE INFORMATIE  

De hoeveelheid algemene informatie en informatie over tijdelijke werkloosheid, regelingen 

voor zelfstandigen, financiële en fiscale maatregelen is zeer groot. Dat kunnen wij onmoge-

lijk in alle facetten opvolgen.  

Wanneer er specifieke regelingen zijn voor gezinnen met een kind met handicap of ernstige 

chronische ziekte willen we dat zeker vermelden. Als u denkt dat u daarvoor een interes-

sante suggestie hebt dan kan u dat melden. 

De Vlaamse overheid bundelt alle informatie op steunmaatregelen voor particulieren 

6.2.1. INFO OVER AANVRAAGPROCEDURE ZORGTOESLAG BIJ HET GROEIPAKKET TIJDENS 

CORONA + DE COVID-19 TOESLAG 

Sinds de versoepeling van de maatregelen wordt de gewone procedure weer van toepassing. 

Je vindt alle informatie op https://www.groeipakket.be/nl/zorgtoeslag-voor-kinderen-met-

een-specifieke-ondersteuningsbehoefte 

Heb je een inkomensverlies gehad van 10% tijdens de voorbije maanden? Kijk dan even of je 

in aanmerking komt voor de Covid-toeslag van 120 euro per kind.  

Opgelet !! je moet dit zelf aanvragen (kan nog tot en met 31 oktober 2020) 

6.2.2. TEGEMOETKOMINGEN EN AANVRAGEN BIJ DE FOD SOCIALE ZEKERHEID 

Ook bij de FOD Sociale Zekerheid is men naar het nieuwe normaal .  

Je kan up-to date informatie vinden op de Corona-website van de FOD. 

 

De FOD Sociale zekerheid start weer langzaamaan op met medische evaluaties , met aan-

dacht voor hygiëne en afstandsmaatregelen.  

Deze informatie is vooral belangrijk voor (jong)volwassenen die een integratietegemoetko-

ming (IT) of inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) willen aanvragen. 

TIP: staat je kind voor de overgang naar volwassenheid en wil je meer overzicht op wat er 

allemaal op je af komt de komende jaren? Je kan bij Magenta workshops “Schakelen” vol-

gen, voor ouders van jongeren tussen 15 en 25 jaar. Alle info op www.magentaproject.be 

https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronacrisis-door-uitbraak-van-covid-19/tegemoetkomingen-voor-particulieren-tijdens-de-coronacrisis
https://www.groeipakket.be/nl/zorgtoeslag-voor-kinderen-met-een-specifieke-ondersteuningsbehoefte
https://www.groeipakket.be/nl/zorgtoeslag-voor-kinderen-met-een-specifieke-ondersteuningsbehoefte
https://www.groeipakket.be/nl/COVID19
https://handicap.belgium.be/nl/corona.htm
http://www.magentaproject.be/
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6.2.3. AANVRAGEN BIJ VAPH TIJDENS CORONA 

Je kan steeds de regeling die van toepassing is vinden op de CoronaFAQ-Algemeen 

Inhoud op 23 augustus 2020  

 
 

6.3. ADEMRUIMTE VOOR OUDERS 

 
Het zijn voor de meeste ouders zeer lastige maanden geweest. Voor sommigen nog ver-
scherpt door ziekte en overlijden in de familie of vriendenkring.  
We hopen dat de crisis onder controle blijft en dat de moeilijke situatie van gesloten scholen 
en stopzetting van ondersteuning niet terug komt. 
We hopen dat ook in jouw gezin - na de start van het schooljaar die niet voor alle kinderen 
en hun ouders gemakkelijk is - een periode aankomt dat er wat rust terug keert.   
Het is dan niet altijd gemakkelijk om wat tijd te nemen voor jezelf en voor jullie als koppel, 
ook al weet je dat je dat nodig hebt om te bekomen van de voorbije maanden en je batte-
rijen op te laden. 

https://www.vaph.be/faq/alle?faqcat=2265
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Enkele suggesties: 

• Een kwartiertje per dag vrijhouden om iets te doen waar je echt deugd van hebt. 

• Voldoende rust nemen, eventueel door nu even je werk te verminderen of te onder-
breken. Bijvoorbeeld door een maand mantelzorgverlof te nemen of van een ander 
verlofstelsel gebruik te maken (zie 6.1). 

• Mild zijn voor jezelf. Het is niet meer dan normaal dat het niet gelopen is als andere 
jaren. Misschien ligt de tuin of het huis er verwaarloosd bij, ben je het contact  met 
een aantal mensen verloren, heb je voor het werk minder gepresteerd, … 
Het is geen goed idee om nu alles  ‘in te halen’. Na deze maand komt er nog een 
maand. Na dit jaar komt er nog een jaar. 

• Heeft Corona ook goede veranderingen gebracht? Meer spelletjes gespeeld met het 
hele gezin? Meer naar buiten getrokken? Je minder druk gemaakt over dingen die er 
in de crisis minder toe deden?   
Kan je die nieuwe goede gewoontes op een of andere manier vasthouden? 

• Wens je wat ideeën om je batterijen op te laden? 
Je bent welkom op Magenta workshops of je kan inspiratie opdoen door het Ma-
genta werkboek te lezen of onze e-learning te bekijken.  
Alle informatie op www.magentaproject.be  

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

http://www.magentaproject.be/

