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Bevraging heropstart scholen VLVO 

 

VLVO heeft de leidinggevenden van het Vlaams onderwijs bevraagd over de noden en frustraties bij de heropstart van de scholen op 15/18 

mei. 

Het gaat dan enkel om de veiligheidsmaatregelen die worden opgelegd door de veiligheidsraad. 

We willen u dringend vragen met de verzuchtingen van de schooldirecties rekening te houden bij het overleg over de maatregelen. 

 

571 directeurs en andere leidinggevenden vonden nog de tijd om de bevraging in te vullen. Daarvan waren er 84.9 % van het basisonderwijs, 

15,1 % van het secundair onderwijs. 

  



 

Deel I 

Basisonderwijs 
  



De cijfers voor het basisonderwijs vroegen we op per leerjaar omdat de leeftijd van de kinderen hier een erg belangrijke rol speelt. 

Hoe moeilijk is “… “, waarbij 1 gemakkelijk en 5 enorm moeilijk weergeeft. 
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Waarbij: 

A = de ‘social distancing’ in de klassen op gebied van plaatsing van de kinderen 

B = de ‘social distancing’ in de klassen op gebied van ruimte voor de leerkracht (die zich niet tussen de kinderen mag begeven!) 

C = de ‘social distancing’ in de klassen op gebied van manier van werken van de kinderen (op de plaats blijven) 

D = de ‘social distancing’ op de speelplaats  

E = de ‘social distancing’ aan de schoolingang/-uitgang   

F = de handhygiëne 

G = de verplichte mondmaskers voor personeelsleden 

  



 

Bedenkingen bij de ‘social distancing’ in de klassen op gebied van plaatsing van de kinderen 

Kinderen zijn geen poppen of robots. Het zal moeilijk zijn om kinderen van het eerste en tweede leerjaar een hele dag op hun stoel te houden. Ook de 

buitenactiviteiten zoals sport, speeltijd met social distancing lijken onmogelijk. 

De klassen zijn ingericht om gedifferentieerd te werken. Het is onmogelijk om alle meubilair nu buiten het lokaal te plaatsen zodat er enkel nog schoolbanken 

in het lokaal staan. 

Bovendien zitten we ook nog met de opvang waar social distancing blijkbaar niet zo belangrijk is.  

In een school voor BuO is social distance al helemaal onmogelijk. 

Hiervoor zijn onze klassen te klein en zouden we de klassen over heel wat lokalen moeten spreiden. Probleem: onvoldoende leerkrachten. 

Onze kinderen zijn gewoon om zelfstandig te werken en op te staan om hulpmiddelen te gaan halen. 

Bij uitbreiding naar de andere leerjaren/kleuters is dit onmogelijk te realiseren. 

Dit gaat ook een erg emotionele belasting worden voor de kinderen. 

 

Bedenkingen bij de ‘social distancing’ in de klassen op gebied van ruimte voor de leerkracht (die zich niet tussen de kinderen mag begeven!) 

Hoe kunnen kinderen worden gevolgd (kijken naar hun werk, computer...) vanop 1,5 m? 



Een leerkracht die zich niet tussen de kinderen mag begeven kan zijn/haar job niet naar behoren doen. 

Het is onmogelijk om op die manier 4 volle dagen iedereen te begeleiden, ondersteunen en betrokken houden. Weg met experimenterend leren, leren van 

elkaar, coöperatieve leerstrategieën, coaching, ...  

Hoe jonger de kinderen zijn, hoe meer ze contact met hun leerkracht nodig hebben bij extra uitleg. 

Wat is nog de meerwaarde van naar school komen? 

Je kan kinderen van een basisschool niet de nodige hulp bieden in de klas wanneer je 1.5m afstand moet houden! 

Er is geen verschil tussen afstandsonderwijs en een leerkracht die zich niet tussen de kinderen mag begeven. 

Dit is niet mogelijk in het buitengewoon onderwijs. 

 

Bedenkingen bij de ‘social distancing’ in de klassen op gebied van manier van werken van de kinderen (op de plaats blijven) 

Kinderen moeten regelmatig bewegen om de concentratie te kunnen vasthouden. Ze leren ook door motorisch bezig te zijn en via sociaal contact. Deze twee 

voorwaarden worden geblokkeerd. Een kind van de basisschool dat zo lang op een stoel moet zitten, zal op een mum van tijd schoolmoe zijn en zich slecht 

voelen. We gaan achteruit i.p.v. vooruit. 

Kinderen zijn dit niet gewoon en dit gaat een negatieve impact hebben op het welbevinden van de kinderen. 

Dit strookt ook absoluut niet met de visie van de meeste scholen; 

Als je je als overheid ongerust maakt over de leerachterstand van kinderen, moet je misschien ook beseffen dat kinderen niet allemaal op dezelfde manier 

leren. Door klassikale lessen te geven bereik je maar een deel van de leerlingen.  

Het onderwijs van de laatste jaren heeft de kinderen gestimuleerd om wel de volledige ruimte te gebruiken. Dit terugschroeven, kan niet in enkele dagen.  

 

Bedenkingen bij de ‘social distancing’ op de speelplaats 

Kan er gespeeld worden, met welk materiaal, moet het in dezelfde bubbel (10 kinderen) blijven of mag het per leerjaar, mogen ze per twee een spelletje 

spelen, ... ? 

Kinderen zijn kinderen, dit gaat tegen hun natuur in en dat na al die weken flink op hun tanden bijten 

Kinderen die elkaar na zoveel tijd weer zien (waar ze zo lang naar verlangd hebben) zullen geen afstand van elkaar kunnen houden. 

We merken nu ook in de opvang dat dit niet lukt. Kinderen spelen en vergeten de regels. 

Je kan niet spelen als je rekening moet houden met afstanden. dan zouden de speeltuinen toch ook al open moeten zijn? De kinderen kunnen misschien in 

hun ‘bubbel’ blijven om te spelen maar als ze in de klas op anderhalve meter afstand moeten zitten, moet dat dan niet op de speelplaats? 



Bedenkingen bij de ‘social distancing’ aan de schoolingang/-uitgang   

In sommige scholen (met verschillende ingangen) is dit nog het best haalbaar. Verschillende aanvangs- en einduren kunnen ook helpen maar dan maken we 

het de ouders met twee of drie kinderen het moeilijk. De kinderen zullen dan bij in de opvang komen. 

Er zijn echter ook heel wat scholen die slechts één, vaak nog smalle, ingang hebben. Hoe kan je dit dan regelen? 

Ook de discipline die ouders (niet) aan de dag leggen, zal een grote rol spelen. 

Het zal hoe dan ook zeer intensief zijn en een serieuze puzzel. Hier zal ook extra personeel voor nodig zijn om toezicht te doen. 

n het buitengewoon onderwijs komen 90% van de leerlingen met het leerlingenvervoer. Hoe moet dit ??? Is onmogelijk !!! 

 

Bedenkingen bij de handhygiëne 

Ook hier weer een groot verschil tussen de scholen. In recent gebouwde of gerenoveerde schoolgebouwen zijn er meer wastafels. In heel wat scholen zijn er 

echter te weinig sanitaire voorzieningen hiervoor. 

wastafel in de toiletten! En zoveel leerlingen die telkens meerdere keren per dag hun handen moeten wassen! 

Sommige wassen ook nu al goed de handen. Voor de jongste kinderen is het een leerproces op motorisch vlak. Leerkrachten moeten dit begeleiden maar er is 

geen social distancing mogelijk. 

Waar weinig lavabo’s beschikbaar zijn zullen veel wachtrijen ontstaan en zal er heel veel onderwijstijd aan opgaan. 

Hoeveel onderwijstijd blijft er over als een kind minstens 12 keer per schooldag zijn of haar handen moet wassen op een afstand van 1,5 m van een ander? 

Voor en na elke speeltijd handen wassen lijkt op zich niet zo moeilijk. Maar wat als er maar 4 openbare lavabo's zijn + 1 in elke klas. 150 kinderen die op 

hetzelfde moment hun handen moeten wassen? 

Handgels: de prijzen swingen de pan uit. Nieuw sanitair plaatsen of extra wasbekkens buiten is ook niet evident. Daar is bovendien geen geld voor. 

 

Bedenkingen bij mondmaskers voor personeel 

Articulatie en mimiek zijn heel belangrijk. Verstaanbaar spreken wordt moeilijk, zeker als leerlingen ver van de leerkracht zitten omwille van de social 

distancing. De stem is nochtans voor een leerkracht zijn gereedschap. Als een leraar geen mimiek meer kan gebruiken, zal een kind helemaal verloren zijn. De 

school wordt zo een koude, emotieloze omgeving.  

Sommige personeelsleden zijn vragende partij maar ze beseffen ook dat dit nog meer afstand schept tussen de leerlingen en de leerkracht. De mimiek 

verdwijnt voor het grootste deel, ook de verstaanbaarheid wordt een uitdaging, om nog niet te spreken over het correct gebruik en de reactie van ouders 

waarom de leerkrachten wel en de kinderen niet! 



In theorie moet schoolbestuur deze voorzien. Schoolbesturen hebben niet zoveel budget, leerkrachten zullen zelf mondmaskers moeten voorzien, maar waar 

halen? Zelf maken? Er zijn directeurs die naast de zware opdracht die ze nu al hebben mondmaskers maken voor hun personeel. 

Misschien is een plexischerm een alternatief? Zo kunnen leerlingen zien wat leerkrachten zeggen.  

 

Bedenkingen bij de dagelijkse reiniging van de lokalen, meubelen inbegrepen 

Leerkrachten worden plots ook poetsman of -vrouw. Een bank afwassen is geen probleem. Het didactisch materiaal dagelijks reinigen volgens de opgegeven 

richtlijnen is onbegonnen werk.  

Er zal meer personeel moeten aangenomen worden om de richtlijnen te kunnen volgen. Maar wie gaat dat betalen en waar vind je het personeel? Het 

aankopen van materialen kost ook veel bom geld. Intussen zijn ook veel inkomsten verloren gegaan doordat activiteiten niet kunnen doorgaan. 

Dagelijks desinfecteren is mooi in theorie, maar in praktijk? Na elke les? Hoeveel bewaren we nog van de lestijd? 

Personeel? Budget? Mogen we de factuur doorsturen naar Brussel? 

Dit zal een grote inspanning vragen. 

Het poetspersoneel heeft niet genoeg uren om dit elke dag uit te voeren. 

Onmogelijk om dit georganiseerd te krijgen naar de verplichtingen, zelfs met inzet van leerkrachten. 

 

Bedenkingen bij het tekort aan lokalen. 

Er zijn wel scholen waar nu, in deze fase, er nog ruim voldoende lokalen zijn. In de meeste scholen echter zullen quasi alle lokalen volzet zijn voor de drie 

leerjaren die mogen starten. Er is dan echter weinig of zelfs geen ruimte meer over voor opvang. Toch verwachten alle directeurs een grote toename in het 

aantal kinderen dat naar de opvang zal komen vanaf 4 mei. En wat als er achteraf meer leerjaren mogen komen? Een onoverkomelijk probleem. 

Waar gaan we de kinderen die naar de opvang komen onderbrengen? Alle lokalen zullen bijna nodig zijn om alleen al les te geven aan 1,2 en 6! 

 

Bedenkingen bij het tekort aan personeel 

Misschien baart dit item de leidinggevenden wel het meeste zorgen. Personeelsleden zetten zich momenteel dubbel om het afstandsleren in goede banen te 

leiden. Als er drie leerjaren naar school komen, moeten er ook drie keer zoveel leerkrachten voor die klassen ingeschakeld worden. Verder moet de pre-

teaching ook verder lopen, moet er opvang voorzien worden voor een groep kinderen die naar verwachting fel zal toenemen en moeten zieke leerkrachten 

vervangen worden door eigen collega’s want interimarissen zijn niet te vinden. WAT MET DE DRAAGKRACHT VAN ONS PERSONEEL? 



Bedenkingen bij opvang die nog zal uitbreiden 

Als veel mensen weer moeten werken, zal de opvang sterk uitbreiden. Ook voor -en naschoolse opvang wordt een probleem. 

De onzekerheid hierover maakt dat het uitwerken van een plan bijna onmogelijk is. 

Nu is er een gedeeltelijke opstart, maar bijna geen enkele school heeft het personeel noch de infrastructuur om EN opvang EN school EN pre-teaching te 

organiseren. 

En dan moet er ook nog zijn respect voor de bubbels, want de leerlingen van de noodopvang mogen niet aansluiten bij de leerlingen die les krijgen. Een kind 

komt om 6.45 tot in de opvang, maar zit in het eerste leerjaar. Die bubbel wordt dus gemengd met de bubbel in het 1e leerjaar. Kinderen van het 6de leerjaar 

hebben twee dagen les en zitten in hun bubbel, de andere dagen zijn er ook kinderen van het zesde die in de noodopvang zitten … 

 

Bedenkingen bij de bubbels die behouden moeten blijven 

Onmogelijk, niet realiseerbaar. Zie ook het vorige item. 

 

 

Besluit voor de basisscholen 

Elke directeur en elke leerkracht in iedere basisschool wil zijn uiterste best doen om de school te openen. Iedereen hunkert ernaar om opnieuw te 

starten met zijn of haar klasje, de kinderen, de collega’s. De vraag is echter of dat op deze manier, met deze richtlijnen, haalbaar is. 

Richtlijnen die overigens niet altijd even duidelijk zijn, die soms echt niet haalbaar en soms ook voor interpretatie vatbaar zijn. Beleidsmakers die 

tegengestelde meningen geven, meningen die soms niet overeenstemmen met de meningen van experten, … 

Het lijkt allemaal wel één grote chaos: gesplitste klassen, bubbels die mekaar niet mogen ontmoeten, een exploderende opvang, …  

En wellicht nog wel het grootste probleem: het buitengewoon onderwijs. Daar is in de richtlijnen gewoon geen sprake van. Kunnen zij opstarten? Of 

waren ze nog gewoon bezig? Of moeten zij maar ‘gewoon’ doen wat het gewoon onderwijs ook doet? Bovendien hebben ze het probleem van het 

leerlingenvervoer: social distancing? De mensen van het BuO weten het helemaal niet meer. Zij schreeuwen om duidelijkheid en begrip. 

  



 

Deel II 

Secundair onderwijs 
  



Voor het secundair geen opsplitsing van leeftijden. 

Ook hier telkens de vraag: Hoe moeilijk is “ “, waarbij 1 gemakkelijk en 5 enorm moeilijk weergeeft. 

 

 

  A     B        C          D            E              F  

Waarbij: 

A = de ‘social distancing’ in de klassen op gebied van plaatsing van de leerlingen 

B = de ‘social distancing’ in de klassen op gebied van ruimte voor de leerkracht (die zich niet tussen de leerlingen mag begeven!) 

C = de ‘social distancing’ op de speelplaats  

D = de ‘social distancing’ aan de schoolingang/-uitgang   

E = de handhygiëne 

F = de verplichte mondmaskers voor leerlingen 

 

  



 

Bedenkingen bij de ‘social distancing’ in de klassen op gebied van plaatsing van de leerlingen 

Sommige scholen hebben voldoende en voldoende grote lokalen. Andere scholen hebben lokalen waarin maximaal 6 leerlingen kunnen zitten (volgens de 

geldende normen). 

Er is nog geen duidelijkheid over praktijkruimtes waar leerlingen vrij moeten kunnen bewegen. In het draaiboek wordt verwezen naar GEES. 

In de praktijklokalen is het heel moeilijk om op afstand te werken: opleidingen hotel, haarzorg, schoonheidsverzorging en dergelijke laten dit niet toe... 

In praktijklokalen met een beperkt aantal machines kan je ook niet zomaar herorganiseren 

 

Bedenkingen bij de ‘social distancing’ in de klassen op gebied van ruimte voor de leerkracht (die zich niet tussen de leerlingen mag begeven!) 

We hebben enerzijds de theoretische vakken. Individueel leerlingen begeleiden als je op 1,5m moet blijven is niet gemakkelijk. Misschien lukt dit wel maar is 

afstandsonderwijs dan niet meer doeltreffend om leerlingen rechtstreeks te begeleiden? 



Het ligt vooral moeilijk in praktijklokalen. Hoe moet er praktijkles gegeven worden als de leerkracht niet naast de leerling mag staan? 

Een leraar achter plexiglas is eigenlijk net zo min een leraar als één op afstand. 

In het BuSO is er grote nood aan de leerkracht die zich tussen de leerlingen bevindt. De leerkracht moet voortdurend daadwerkelijk ondersteuning bieden: 

neuzen snuiten, eten geven, toetsenbord op tafelblad rolwagen plaatsen, … 

Dit is moeilijk om leerlingen nabij te zijn en te helpen. 

 

Bedenkingen bij de ‘social distancing’ op de speelplaats 

Pubers en social distancing gaan niet goed samen. Hoe ga je dit afdwingen? Hoe gaan leerkrachten die toezicht doen dit zelf kunnen toepassen? 

Ook het toiletbezoek tijdens de pauzes baart zorgen, dit is niet controleerbaar ... 

Het is absoluut niet fijn als leerkrachten als een politieagent op de speelplaats moeten optreden. Wat als een leerling 'instort', hoe moet de rest zich 

gedragen? 

Jongeren op 1,5 meter van elkaar houden, is niet realistisch en haalbaar. Dus mondmaskers zouden de oplossing moeten zijn. Het juist hanteren hiervan is een 

enorm moeilijke opdracht als school om hier op toe te zien. 

Leerlingen BuSO begrijpen dit helemaal niet. 

 

Bedenkingen bij de ‘social distancing’ aan de schoolingang/-uitgang  

Bij de ingang lukt het maar wil in de gangen, traphallen, enz... We zullen een apart circulatieplan voor elke groep moeten uitdokteren. 

De vrees bestaat dat leerlingen voor ze de schoolpoort binnenkomen en bij het verlaten van de school blijven samenhokken. Wie gaat dit controleren en 

ertegen optreden? 

Er kan met andere starturen voor verschillende leerjaren gewerkt worden maar met bijvoorbeeld 500 leerlingen is dat nauwelijks of zelfs helemaal niet 

haalbaar. 

Voor de schoolpoort met toezicht, kan dit lukken. Achter de hoek van de school is het niet meer te garanderen! Komen de leerlingen met het openbaar 

vervoer dan stappen ze samen af, komen ze met de fiets dan moet in die rekken. Moet daar ook 1,5 m gegarandeerd worden? Bubbels komen sowieso met 

elkaar in contact. Wat met leerlingen die samen naar school fietsen? 

Hier zal het vooral van de discipline van de jongeren afhangen, het is moeilijk af te dwingen. Eens de leerlingen de school verlaten, kan de school niet meer 

tussenkomen in de social distancing. 

Voor leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs speelt hier ook nog eens het busvervoer. 



 

Bedenkingen bij de handhygiëne  

Het regelmatig handenwassen met respect voor de social distancing gaat zeer veel tijd vragen.  

Er worden allerlei creatieve oplossingen gezocht met vierwegskranen en tuinslangen, aan jeugdbewegingen wordt gevraagd of ze kunnen helpen. Maar het 

blijft een bijna onhaalbare uitdaging voor een school. 

Vele leslokalen hebben wel een lavabo maar daar alle leerlingen hun handen laten wassen is niet haalbaar. Idem voor de wc's: dan moet er strikt bewaakt 

worden dat telkens slechts evenveel personen naar toilet kunnen als er wastafels bruikbaar zijn.. 

Aan leerlingen kan gevraagd worden desinfecterende gel mee te brengen. 

Leerlingen en personeel hun handen laten wassen is quasi onmogelijk, handgels kunnen misschien een oplossing bieden. 

Ook de handhygiëne bij aankomst is een groot probleem.  

Alle producten en papieren handdoeken gaan massa's geld kosten. De prijzen van handgels swingen nu al de pan uit. 

Wat met leerlingen van het BuSo die niet eens zelf hun handen kunnen wassen? 

 

Bedenkingen bij de verplichte mondmaskers voor personeelsleden  

Er is een grote diversiteit in de antwoorde op deze vraag. Het is ook onduidelijk of het nu wel of niet moet.  Enerzijds wordt gesteld dat als het niet verplicht is 

men het met de veiligheid van het onderwijspersoneel niet zo erg nauw neemt. Anderzijds lijkt het duidelijk dat een ganse dag lesgeven met een mondmasker 

niet echt haalbaar is. Mimiek en articulatie gaan verloren. Afstandsonderwijs is handiger dan lesgeven met een mondmasker. 

Bijkomende problemen: ze zijn op dit moment niet of nauwelijks te verkrijgen, welke maskers voldoen?  

We hebben een aantal slechthorende leerlingen. Voor hen is het zien van de mond van de leerkracht belangrijk. 

Bij slechthorende leerlingen is dit helemaal onmogelijk. 

 

Bedenkingen bij de verplichte mondmaskers voor leerlingen  

Wat gaan we doen met leerlingen die hun mondmaskers niet opzetten? Hoe gaan we controleren of ze de mondmaskers thuis desinfecteren? 

Wie gaat er voor zorgen, wie gaat ze onderhouden, hoe zorgen we ervoor dat ze ze dragen? 

Waar ligt de verplichting? Bij de ouders? Scholen zullen toch ook een reserve nodig hebben voor leerlingen. beschikbaarheid en prijs?  



Ook voor de leerlingen is dit oncomfortabel en vervelend om de ganse dag te dragen. Zeker als het warm weer is. 

We krijgen het nog niet gedaan dat ze veiligheidsschoenen en bril dragen, we zullen als een gendarme door school de moeten lopen - en wat gaan we doen als  

Veiligheid boven alles, maar moeilijk te handhaven. Wat met regels rond af- en op zetten, de lunch ’s middags? 

Leerlingen met een mentale beperking kunnen dit niet vatten! 

 

Bedenkingen bij de dagelijkse reiniging van de lokalen, meubelen inbegrepen 

Ook dat zal weer veel extra kosten meebrengen. 

Wie gaat dit doen? De meeste scholen hebben onvoldoende poetspersoneel om alles consequent te reinigen. Is dit dan ook een taak die de dienstdoende 

leerkracht moet uitvoeren naast het fysiek lesgeven, het online lesgeven, het opvolgen van de veiligheidsmaatregelen, het verbeteren van taken, het 

gezinsleven, ... Daarnaast is het erg moeilijk om de hygiëne te bewaken in een praktijklokaal. Wie gaat telkens de werktuigen ontsmetten? 

Dat wordt een hele klus.  

Men kan in elk lokaal van spuitbus met zeep en keukenrol voorzien. Elke leerling en elke leerkracht reinigt zelf zijn tafel, stoel, bord, stiften ... Daarnaast 

blijven alle deuren en alle ramen geopend, zodat klinken niet moeten worden gebruikt. Onmogelijk … 

 

Bedenkingen bij het tekort aan lokalen 

In sommige scholen lukt dit wel, in andere niet. Er zal gepuzzeld moeten worden met de uurroosters. 

Scholen met een hoge bezettingsgraad kunnen dit aan als het enkel om de eindjaren gaat, als er leerlingen bijkomen, is het niet meer haalbaar. 

Ook in een aantal secundaire scholen is grootse probleem de combinatie van leerlingen die les volgen en leerlingen die naar de opvang zullen komen. 

 

Bedenkingen bij het tekort aan personeel 

Hoe kan een leraar afstandsonderwijs combineren met aanwezigheid op school? Terwijl die ook kinderen hebben in de lagere school die thuis moeten blijven? 

Door afstandsonderwijs zijn er twee tot drie sporen per klas.  

Als er maximum 10 leerlingen in een klaslokaal mogen zitten, dienen de lessen opgesplitst te worden en zal er veel personeel te weinig zijn. 

Er zijn ook leerkrachten die tot risicogroep behoren. Wat als leerkrachten zich talrijk ziek melden of aangeven niet voor de klas te durven staan? 

Veel leerkrachten dragen nu de zorg voor hun ouders, kinderen, kleinkinderen, behoren zelf tot de risicogroep ... dus gaan zij kunnen hervatten? 

 



Besluit voor de secundaire scholen 

Ook in het secundair onderwijs heerst veel onzekerheid bij de leidinggevenden. Ook hier komt telkens weer tot uiting dat de regelgeving onvoldoende 

duidelijk en eenduidig is.  

Ook rijst de vraag waarom zo sterk op 2 paarden wordt gewed: én social distancing én mondmaskers? Waarom geen 'of'? 

Scholen moeten kunnen opstarten maar het moet veilig kunnen. Ook veilig voor de mentale gezondheid van het personeel. 

  



En dan de financiële kant 

 

Dat dit allemaal (veel) geld zal kosten terwijl schoolfeesten en andere geld-in-het-laatje-brengende activiteiten niet kunnen  doorgaan is duidelijk. Hoe kan dit 

opgelost worden? Willen we hier duidelijkheid over? 

 

 

 

58,5 procent van de leidinggevenden hoopt op een tegemoetkoming door de overheid, 30 procent vindt dat nu van minder belang. 

Andere respondenten vragen zich af of er nog wel geld zal zijn om scholen hierin te ondersteunen. Ook of producten als zeep en handgels luxe zijn gezien er 

21 % BTW op berekend wordt, komt aan bod. 

Scholen zullen de komende jaren nog creatiever moeten omspringen met budgetten … 

  



Algemeen besluit: 
Het was geen sinecure om deze bevraging op zo’n korte tijd te verwerken maar gezien de hoge nood … 

Wat is het belangrijkste dat uit deze bevraging naar voor komt? 

- Geef duidelijke en vooral eenduidige richtlijnen 

o Is het én mondmaskers én social distancing of is het of? 

o 10 leerlingen per klas én de oppervlaktenormen of is het of? 

o Welk soort mondmaskers mag? 

o Moet het zeep zijn of mag het ook handgel zijn? 

o … 

- Wat MOET en wat MAG? Wie beslist welke leerjaren kunnen komen en hoe vaak? Is dat de preventie-adviseur, het schoolbestuur of 

de directeur? Of is het die drie samen en wat dan als er geen overeenstemming is? 

- De communicatie naar de ouders toe moet duidelijk zijn. Welke kinderen kunnen er naar school en elke niet? Schep als overheid 

geen verwachtingen die scholen niet kunnen inlossen. 

 

Mogen wij hopen op een heel grote dosis gezond verstand bij de verantwoordelijken? 

Mogen wij hopen op een snelle, efficiënte en glasheldere communicatie zowel naar het werkveld als naar de ouders? 

Mogen wij vooral ook hopen op een verduidelijking voor het buitengewoon onderwijs met inachtname van hun 

specifieke noden en behoeften? 

 

Dank! 



 

 


