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Resultaten bevraging uitbreiding corona 

 

Een snelle bevraging door VLVO van vrijdag 30 mei tot maandag 1 juni 

We peilden naar de gevoelens van leidinggevenden bij de communicatie 

op 22 en 27 mei, naar de mogelijkheden voor hun school en naar het 

gevoel van (on)veiligheid bij de huidige situatie. 

We hebben zowel bij gewoon als bij buitengewoon onderwijs basis- en 

secundaire scholen apart bevraagd. 

 

De bevraging werd ingevuld door 606 respondenten, waarvan 482 (79.4 %) uit het gewoon basisonderwijs, 

70 (11,6 %) uit het gewoon secundair onderwijs, 43 (7,1 %) uit het buitengewoon basisonderwijs en 11 

(1,8 %) uit het buitengewoon secundair onderwijs. 
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Op de vraag hoe ze zich voelden bij het nieuws van 22 mei over de uitbreiding waren de antwoorden voor 

de verschillende niveaus: 

Basisonderwijs (gewoon)

 

Secundair onderwijs (gewoon)

 

Buitengewoon basisonderwijs

 

Buitengewoon secundair onderwijs

 
 

Het is logisch dat het gevoel van frustratie overheerst. Immers, op dat ogenblijk waren er slechts drie 

dagen van contactlessen voorbij. Toch was er, vooral in het buitengewoon onderwijs, opluchting. 

 

De volgende ochtend, zaterdagochtend van een verlengd weekend, zijn vooral in het basisonderwijs de 

meeste leidinggevenden opnieuw beginnen plannen. In het buitengewoon onderwijs werd iets meer 

afgewacht, wellicht ook omdat sommige scholen nog niet heropgestart waren. 

 

Basisonderwijs (gewoon) 

 

Secundair onderwijs (gewoon) 

 

Buitengewoon basisonderwijs

 

Buitengewoon secundair onderwijs
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Op 27 mei bleek dan dat voor het gewoon lager onderwijs de regel van de 4 vierkante meter niet meer 

moest gerespecteerd worden. 

Het merendeel van de leidinggevenden in het basisonderwijs voelden zich toen gefrustreerd en of boos. 

Ze waren immers ondertussen al 5 dagen bezig met alles opnieuw te bekijken, risico-analyses te maken en 

te plannen. Enerzijds was er ook opluchting omdat dit een volledige heropstart vergemakkelijkte, 

anderzijds vroegen mensen zich af hoe het kon dat op enkele dagen tijd de 4 vierkante meter-regel ineens 

niet meer belangrijk was! 
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Uitbreiding 
1. Gewoon basisonderwijs – kleuteronderwijs 

 
 

66,7 procent van de kleuterscholen start op 2 juni, 8,4 procent op 5 juni en 10,7 procent op 8 juni. 

Ook op 3 en 4 juni wordt er hier en daar opgestart. Geen enkele kleuterschool start helemaal niet op. 

Er is wel een verschil in de manier waarop kleuterscholen heropstarten. Een ruime helft start de school 

gewoon op. 13,2 procent zal een andere tijdsindeling gebruiken, wellicht om het contact met bubbels van 

de lagere school zoveel mogelijk uit te sluiten. 7,2 procent start alternerend: niet alle kleuters op elk 

moment. 

 
 

Slechts in 4,3 % van de kleuterscholen zullen de kleuters samen spelen. In alle andere scholen spelen ze 

ofwel op andere plaatsen, op andere momenten of op andere momenten én plaatsen. 
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2. Gewoon basisonderwijs – lager onderwijs 

 

Het gros van de lagere scholen breidt uit op 5 juni (46,5 %) of op 8 juni (48,8 %). Geen enkele van de 

bevraagde scholen breidt niet uit. 

 
 

Slechts 36,6 % van de scholen start voor alle klassen voltijds op in een bubbel per klasgroep. In 23,5 % van 

de scholen starten de klassen gesplitst op voor twee volle dagen. 60 van de bevraagde scholen (12,3 %) 

starten met gesplitste klassen aan 4 halve dagen. In ruim een kwart van de scholen doen ze het nog anders 

of maken ze een combinatie. 

Het valt op dat in meer dan de helft van de scholen de bubbels kleiner blijven. Als toelichting geven 

leidinggevenden daarbij aan dat ze dit enerzijds doen voor de veiligheid maar vooral ook omdat de 

leerwinst in kleinere groepen opmerkelijk groter is. 
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3. Gewoon secundair onderwijs 

 

In het secundair onderwijs breidt 67,6 procent uit op 2 juni, 9,9 procent op 8 juni. 4 scholen breiden uit op 

5 juni, één school breidt niet uit.  

 
 

In bijna 60 procent van de bevraagde scholen starten de tweede- en vierdejaars op. 

 
 

Meer dan 75 procent van de secundaire scholen voorzagen al contactmomenten voor de kwetsbare 

leerlingen, 17 procent zal daar nu mee beginnen. 

 
 

De vraag werd enkele keren gesteld waarom er geen rekening werd gehouden met 

middenscholen … 
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4. Buitengewoon onderwijs 

 

In het buitengewoon onderwijs ligt het grootste probleem bij het leerlingevervoer. 

Maar ook de ‘social distancy’, de hygiënemaatregelen, de mondmaskers, … zijn hier meer dan in de andere 

niveaus belemmerende factoren. 

 

Buitengewoon basisonderwijs 

 

 
 

Buitengewoon secundair onderwijs 

 

 
 

Toch breiden heel wat scholen van het buitengewoon onderwijs uit. 

De momenten van uitbreiding zijn hier zeer verscheiden. 

 

De scholen buitengewoon onderwijs geven vooral ook aan dar er met hen weinig rekening gehouden werd 

en dat de communicatie zowel naar de scholen als naar de ouders bedroevend was  
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Veiligheid 
 

Op onze vraag in hoeverre men kon voortbouwen op de eerste plannen, kregen we volgende 

antwoorden: 

 

Basisonderwijs (gewoon) 

  

Secundair onderwijs (gewoon) 

 

Buitengewoon basisonderwijs

 

Buitengewoon secundair onderwijs

 

 

Hieruit blijkt dat een groot aantal scholen kon voortbouwen op de reeds genomen veiligheidsmaatregelen. 

Vooral in het gewoon basisonderwijs, waar ook de grootste uitbreiding moest gebeuren, waren er nog 

grote aanpassingen te doen of moest zelfs het hele plan omgegooid worden. In het buitengewoon 

secundair onderwijs met slechts 9 antwoorden is de interpretatie moeilijker. 

 

In het gewoon secundair onderwijs stelden we nog de vraag naar het verplicht stellen van mondmaskers. 

In 100 procent van de scholen zijn mondmaskers verplicht. Sommigen gaven aan dat het niet alleen voor 

leerlingen en leerkrachten verplicht is maar voor alle personeel. 
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Uiteindelijk hebben we de respondenten ook bevraagd over hun gevoel van veiligheid bij de situatie zoals 

die nu is in hun school. De meesten hebben een goed gevoel bij de veiligheid behalve in het basisonderwijs 

waar toch bijna de helft zich er minder goed bij voelt. 

  

Basisonderwijs (gewoon) 

  

Secundair onderwijs (gewoon) 

 

Buitengewoon basisonderwijs 

 

Buitengewoon secundair onderwijs
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Besluit 

 

Het is onmogelijk om hier alle bedenkingen weer te geven. Het is echter duidelijk dat volgende 

gevoelens overheersen: 

- De communicatie in deze was erbarmelijk: eerst de pers, de ouders die vanuit de media 

het nieuws vernamen en dan pas de communicatie naar de scholen. 

- De onvolledige communicatie naar de buitenwereld: “de scholen gaan opnieuw open”. 

Over de opgelegde maatregelen en belemmeringen geen woord. 

- Het voorgaande maakt dat leidinggevenden zich voortdurend moesten en nog moeten 

verantwoorden naar ouders toe als de school niet volledig opengaat. 

- De minister heeft kost wat kost zijn mening willen doordrijven, het veld is helemaal niet 

geraadpleegd, tenzij dan de summiere telefonische bevraging die door de inspectie 

gebeurd is. En dan blijft nog de vraag in hoeverre hiermee rekening gehouden werd. 

(Breed gedragen door het veld???) 

- Als wij op onze school een beleid zouden voeren zoals onze minister het doet, we zouden 

worden buitengedragen … 

- De uitgebreide hygiënemaatregelen waarmee een school moet rekening houden, werden 

veel te weinig belicht in de media. Ouders hebben hier geen benul van en er bijgevolg ook 

onvoldoende begrip voor. 

… 


