
Noodzakelijke maatregelen bij heropstart van de scholen 

Volgende woensdag komt Nationale Veiligheidsraad opnieuw samen. Verwacht wordt dat die een 

beslissing neemt over een verlenging van de maatregelen. Tijdens de vorige bijeenkomst van de raad 

eind maart kwam een verlenging tot en met 3 mei al in het vizier. Ondertussen groeit de druk vanuit de 

leerkrachten om de scholen te heropenen. Als de scholen na de paasvakantie op korte termijn niet meer 

heropenen, vrezen leerkrachten onherstelbare schade bij leerlingen.  

Hoogleraar Kristof De Witte van het onderzoekscentrum Leuven Economics of Education Research vat 

de problematiek van gesloten schoolpoorten perfect samen in zijn opiniestuk: “Vanwege de hoge 

lange-termijnkosten van de sluiting, de grote sociale implicaties en de lage effectiviteit van de maatregel, 

moet het onderwijs na de paasvakantie onverminderd hervat worden - als de druk op de gezondheidszorg 

dat toelaat. Elke dag telt.”1 

Het blijft weliswaar een moeilijke afweging: vele leerkrachten en ouders die kerngezond zijn en niks 

van die crisis voelen willen zo snel mogelijk heropstarten, maar je kan leerlingen en leraren ook niet als 

proefdieren in de klas zetten als er nog een groot risico op besmetting is. Zeker voor leerkrachten die tot 

een risicogroep behoren of voor deze met erg jonge kinderen thuis, zou een te snelle heropening kwalijke 

gevolgen kunnen hebben; Pascal Putteman, leerkracht aan het Oscar Romerocollege in Dendermonde, 

schreef hieromtrent ook een open brief aan onderwijsminister Ben Weyts (N-VA).2  

Vanuit de Vlaams Belang-fractie behartigen wij dan ook ten zeerste de veiligheid van onze 

leerkrachten. We benadrukken dan ook dat bij de beraadslagingen over de pistes tot heropening 

van de scholen hun gezondheid en de risico’s hieromtrent op de eerste plaats komen. Minister 

Weyts kwam op 7 april in de commissie onderwijs al ietwat tegemoet aan deze bezorgdheid en stelde 

terecht dat scholen bij de heropening geen laboratorium mogen zijn. De minister vraagt dat dat enkel 

gebeurt “als het kadert in een bredere set van maatregelen”.  

Als constructieve oppositiepartij geven we vanuit onze Vlaams Belang-fractie de minister dan ook 

enkele voorstellen in deze. We baseren ons hierbij op internationale voorbeelden, nl. op landen die 

reeds verder staan in de daling van de virusverspreiding en dus ook de afbouw van de corona-restricties. 

Hierbij komen twee landen in ons oogpunt: Oostenrijk en Zuid-Korea. 

Als eerste land in de eurozone heeft Oostenrijk een plan klaar om de lockdown te versoepelen. 

In Oostenrijk werd op 6 april een plan van aanpak voorgesteld om de leerlingen van het laatste 

middelbaar die hun Matura (eindexamen) moeten voorbereiden te laten starten op 4 mei, de 

andere leerlingen pas 14 dagen later.3 Epidemioloog Annemie Vandamme (KU Leuven) ziet in 

deze aanpak voor- en nadelen: “Hun plan zit logisch in elkaar, maar de stappen volgen elkaar 

wat snel op.”4 

Zuid-Korea staat als Aziatisch land nog verder in de daling van de corona-curve en gaat zeer 

goed om met de crisis. Desalniettemin zien we dat daar nog altijd een grote voorzichtigheid aan 

de dag wordt gelegd als het gaat om het heropenen van scholen. Ondanks alle intensieve 

maatregelen, zoals anti-besmettingsapps en massaal testen, is het volgens de Koreaanse regering 

toch te gevaarlijk om scholen al massaal te openen. Pas als het getal van besmettingen onder de 
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50 per dag blijft (wat naar Koreaanse normen een streng maatpunt is, gezien daar wel breed 

getest wordt) kan er sprake zijn van openen van bepaalde scholen of sommige klassen. Zuid-

Korea blijft dan ook vooral rekenen op afstandsonderwijs; Zo helpt de overheid gezinnen met 

hun internetrekeningen als ze deze niet kunnen betalen, alsook leent het ministerie van 

onderwijs laptops en tablets uit aan armere gezinnen.5 

Daarom vraagt het Vlaams Belang in het belang van zowel de volksgezondheid als de onderwijskansen 

van onze leerlingen minstens de volgende maatregelen bij een heropstart van de scholen: 

1) Voorzie een schutperiode van minstens 14 dagen tussen de duidelijke daling van de 

viruscurve en de heropstart van de school. Communiceer dit ook duidelijk en verwittig de 

scholen dan ook 14 dagen op voorhand wanneer deze weer zouden opengaan, zodat zij alles 

kunnen organiseren en leraren hun lessen terdege kunnen voorbereiden.  

2) Houd vooraf steekproeven per provincie om de besmettingssituatie vast te stellen, op basis 

van coronatesten of immuniteitstesten. Daartoe kunnen enkele scholen de leerlingen per klas 

naar school laten komen, natuurlijk met behoud van afstandsregels en andere beschermende 

maatregelen.  

3) Bepaal duidelijke richtlijnen hoeveel leerlingen er in een lokaal mogen zitten. Aan de 

universiteiten is men al bezig met zeer grote zalen te zoeken voor de examens van juni, dan is 

het onzinnig om scholieren met 25 of meer de hele dag in een klaslokaal te proppen. Dat zal 

natuurlijk betekenen dat niet iedereen tegelijk les kan krijgen. Een tijdsspreiding van de 

leerlingen, zelfs binnen de klasgroepen, is dus ten zeerste wenselijk. Een optie hierbij is de 

schoolpopulatie in twee splitsen: de ene helft in de voormiddag les, de andere in de namiddag. 

Dan kan men een lesweek van 20 uur per leerling garanderen en de klasgroepen uitsmeren over 

de lokalen. Scholen zullen in dat geval een alternatief lesrooster moeten opmaken, vandaar ook 

het belang van tijdige communicatie naar de directies toe. 

4) Wanneer de scholen opnieuw opengaan, zal men het lerarentekort des te meer voelen. Er 

zullen leerkrachten zijn die zelf ziek zijn of die een gezinslid hebben dat corona heeft. Ook zijn 

er leraren die tot een risicogroep behoren en hierdoor niet mogen komen werken. Daarom roepen 

we op om (laatstejaars)studenten van de lerarenopleidingen te laten inspringen om deze te 

vervangen, zowel in basis- als in secundair onderwijs. Op die manier kunnen de studenten hun 

stagetijd inhalen en kunnen we de onderwijskansen van iedere leerling blijven garanderen. 

5) Wat betreft de nieuwe instappers in de kleuterklassen, die normaal na Pasen voor de eerste 

keer naar school zouden gaan: laat die pas in september beginnen. Deze kinderen van 2,5 jaar 

oud zijn altijd onwennig bij hun instap. Vaak moeten ze door de juf getroost en vastgepakt 

worden. Afstand houden is daar nu onmogelijk. 
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