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Beantwoording vragen Mirjam Hertogh
ex art 9 RvO over 'noodopvang mag 
geen verkouden kinderen weigeren'

Beste heer Van Vliet en mevrouw Kranenborg,

Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.9 RvO inzake bovenvermeld onderwerp delen wij u het 
volgende mede.

Vraag 1.
Hoe beoordeelt het college het besluit van INOS om af te wijken van vigerende richtlijnen?

Antwoord 1.
De onderwijsbesturen mogen en kunnen hierin eigen afwegingen maken.
Het college herkent de zoektocht van het primair onderwijs in Breda in deze lockdown fase. Er wordt door het 
basisonderwijs alles aan gedaan om zoveel mogelijk leerlingen een passend onderwijsaanbod te geven. Zowel 
afstand onderwijs als noodopvang van kinderen met ouders in cruciale beroepen en noodopvang van kwetsbare 
kinderen. Hierbij is behoud van voldoende personeel van groot belang. De combinatie online onderwijs en 
noodopvang vraagt veel van de leerkrachten. Gezondheid en continuïteit gaan hand in hand.
Lopend onderzoek en bezorgdheid bij ouders en leerkrachten over de Britse coronavariant spelen een belangrijke rol 
in het besluit van INOS.

Vraag 2.
Welke impact heeft dit besluit op de uitvoering van vitale functies in Breda, wanneer ouders die in dergelijke functies 
werken tegen overheidsbeleid in geen gebruik meer kunnen maken van noodopvang op scholen? Welke gevolgen 
voorziet het college bijvoorbeeld voor de lokale overbelaste zorg als medewerkers hierdoor thuis moeten blijven? 
Welke effecten ziet het college in andere sectoren?

Antwoord 2.
Het is een complex dilemma. In de eerste lockdown fase was waarneembaar dat ouders, familie en kennissen voor 
elkaar klaar stonden om een oplossing te bieden voor opvang en begeleiding van online lessen. De druk op gezinnen 
is gegroeid en daarmee lijkt het moeilijker op dezelfde wijze klaar te staan om een oplossing in eigen kring te vinden. 
De scholen vangen vele kinderen op. Er wordt veel meer gebruik gemaakt van de noodopvang dan in de eerste 
lockdown. Met als consequentie dat de scholen, die in deze fase ook verantwoordelijk zijn voor noodopvang, onder 
grote druk staan. Om continuïteit te garanderen moeten we zuinig zijn op elkaar.
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Vraag 3.
Wie bekleedt het bevoegd gezag in dezen? Is het college bereid om, ook als het geen bevoegd gezag is, om geen 
kostbare tijd te verliezen, contact op te nemen met INOS en/of het Ministerie van Onderwijs, zodat de geldende 
richtlijnen gevolgd worden en kinderen naar school kunnen?

Antwoord 3.
De onderwijsbesturen mogen en kunnen hierin eigen afwegingen maken. Onderwijsbesturen, kinderopvang en 
collegeleden hebben korte lijnen en stemmen veelvuldig met elkaar af. INOS heeft het gemeentebestuur 
geïnformeerd over de voorgenomen maatregel. Het college heeft aangegeven het belangrijk te vinden rijksbeleid te 
volgen en heeft dit aan het INOS bestuur kenbaar gemaakt. Daarnaast heeft het college aangegeven belang te 
hechten aan een gezamenlijke lijn vanuit de schoolbesturen in Breda.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Breda,

gemeentesecretaris.

burgemeester.


