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Resultaten bevraging proefdag corona 

 

Een snelle bevraging door VLVO op vrijdag 15 mei en zaterdag 16 mei 

over het verloop van de proefdag van de heropstart in basis- en secundair 

onderwijs. 

Niet alle scholen startten al op 15 mei, sommigen zetten pas op 18 mei 

de deuren open. 

 

 

Er namen 363 leidinggevenden deel, 83,5 procent daarvan waren van het basisonderwijs, 16,5 procent van 

het secundair onderwijs. 
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Deel I – Basisonderwijs 

1. De kinderen die les volgden voelden zich vooral 

 

Uit de resultaten blijkt dat de kinderen van de basisscholen enerzijds wat onwennig en onzeker waren 

door alle maatregelen maar anderzijds vooral tevreden en blij om leerkrachten en vriendjes terug te zien. 

Het gevoel van onveiligheid overheerste zeker niet. 

 

 

2. De leerkrachten die moesten lesgeven voelden zich vooral 

 

Ook bij de leerkrachten overwegend tevreden mensen, al waren een aantal zeker ook wel gestrest, 

onzeker of zenuwachtig. 

Ook hier geen overheersend gevoel van onveiligheid. 
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3. De (meeste) kinderen en afspraken 

 
De overgrote meerderheid van de kinderen hield zich heel stipt aan de afspraken in de klas. Nog 

geen 10 % had hier moeite mee. 

 

 

4. De (meeste) kinderen en afstand 

 
Het was te verwachten dat dit onderdeel voor de kinderen het moeilijkst zou zijn: afstand houden 

van de vriendjes die ze acht weken lang niet gezien hebben, een haast onmogelijke opdracht! 

Het afstand houden van juf of meester was net iets gemakkelijker. 
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Deel II – Secundair onderwijs 

1. De leerlingen die les volgden voelden zich vooral 

 
 

Ook in het secundair overheerste het gevoel van tevredenheid en blijdschap. In geen enkele school 

voelden de leerlingen zich hoofdzakelijk onveilig, hoewel deze bevraging natuurlijk niets zegt over 

individuele leerlingen. 

 

 

 

2. De leerkrachten die moesten lesgeven voelden zich vooral 

 
 

Gestreste maar vooral tevreden leerkrachten. Ook bij hen overheerste een gevoel van veiligheid. 
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3. De (meeste) leerlingen en afspraken 

 
In de meeste gevallen houden leerlingen zich zeer goed aan de afspraken. 

 

 

 

4. De (meeste) leerlingen en afstand 

 

Ik denk dat dit diagram voor zichzelf spreekt. Sommigen gaven ook aan dat het afstand houden wel 

lukte in de school, eens buiten de schoolpoort echter … 
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Deel III – Veiligheidsmaatregelen 

1. Basisonderwijs 

 

 

2. Secundair onderwijs 

 

Het is duidelijk dat scholen zich bijzonder goed hebben voorbereid om de veiligheidsmaatregelen in acht 

te nemen! 
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Besluit: 

 
Over het algemeen is er grote tevredenheid over de heropstart, toch een aantal kanttekeningen. 

 

- Waarom én mondmaskers én de anderhalve meter? 

- De heropstart verliep vlot maar de inspanningen vooraf waren slopend! 

- Waarom niet álle leerlingen eens een dag laten komen in plaats van 4 dagen voor bepaalde 

klassen? 

- Dit lukt, maar hoe wordt het op 1 september? Met deze maatregelen kunnen we nooit alle 

kinderen laten komen. 

- Nu blijkt maar weer eens dat opvang niet de taak van de school is/kan zijn. Hier moeten andere 

oplossingen voor komen! 

- Lesgeven aan een groep én pre-teaching voor andere leerlingen is veel te zwaar 

- Maatregelen die voortdurend veranderen, voortdurend en snel moeten bijsturen, 

verschillende instructies van verschillende netten … DIT KAN ECHT NIET! 

 

 


