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Op het Comité
De organisatie van deze opvang is een 
onderwerp dat gewettigd op de agenda 
van het Comité komt. Deze opvang zorgt 
voor een nieuwe werksituatie met nieu-
we risico’s voor de school: onder andere 
besmetting door het coronavirus en 
psychosociale risico’s. Jonge leerlingen 
kunnen drager zijn van het coronavirus 
zonder ziektesymptomen te hebben. De 
opvang is een andere arbeidsinhoud, in 
andere omstandigheden, arbeidsorgani-
satie en sociale verhoudingen.

De juiste aanpak
De risicoanalyse brengt deze risico’s 
in kaart. De interne preventieadviseur 
kent de school: het aantal personeelsle-
den en leerlingen, de beschikbare loka-
len, uitrusting, sanitaire middelen zoals 
wastafels, zeep, doekjes … De arbeids-
arts zorgt voor de correcte (!) medische 
gegevens over de risico’s van het virus. 
De risicoanalyse samen met de werk-
nemers en de werkgever uitvoeren, 
voorkomt latere discussies over de 
correctheid van de resultaten!

Baseer je op betrouwbare en 
correcte gegevens. Zo vind je 
uiteenlopende gegevens over hoe 
lang het virus kan overleven op een 
oppervlak: tot negen dagen? Medische 
bronnen stellen dat dit maximaal tot 
drie dagen is bij een vlak oppervlakte. 
Op papier, karton overleeft het virus 
amper een dag. Dit voorbeeld geeft aan 
hoe belangrijk het is om te werken met 
correcte en genuanceerde gegevens. 
De capaciteit van de lokalen wordt aan-
gepast. De leerlingen kunnen niet meer 
naast elkaar zitten. Heeft de school 
zicht op eventuele risicogroepen bij het 
personeel en de leerlingen? Bijvoor-
beeld personen met een minder goede 
weerstand, minder werkende longen …. 

Welzijn op het werk

Corona1, leerlingenopvang en het Comité2

Door de corona-epidemie zorgen scholen voor een langdurige noodopvang van sommige leerlingen. 
Een nieuwe opdracht waarover elke school afspraken maakt over de inzetbaarheid en het 
takenpakket van het personeel: wie doet wat wanneer en hoe.
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De risicoanalyse bepaalt hoe groot het 
risico van deze opvang is. Het gevaar is 
gekend: een ernstige longziekte waarbij 
je meerdere weken arbeidsongeschikt 
bent of erger … Plus, je bent een be-
smettingsbron voor anderen. Je gaat na 
hoe groot de kans is dat je besmet ge-
raakt door onder andere wegvliegende 
vochtpartikels bij niezen … En in welke 
mate kunnen de aanwezige kinderen de 
nodige afstand (meer dan 1,5 meter) 
respecteren en kunnen ze niezen of 
hoesten in de elleboog? 

Naast het medische is er het psychoso-
ciale risico. Corona roept heel wat onze-
kerheden, twijfels … op. Het maakt het 
personeel kwetsbaar en gevoeliger voor 
stress.

Samen met de resultaten van de risico-
analyse stelt de directie maatregelen 
voor die op het Comité besproken wor-
den. Zijn er geen aspecten vergeten en 
zijn de gegevens correct en actueel? Is 
het nodige materiaal aanwezig? En is er 
voldoende ventilatie in de lokalen? Zijn 
de voorstellen binnen de mogelijkheden 
van het personeel? Een andere taak-
invulling en andere arbeidsorganisatie 
zorgen voor een grotere werkdruk. On-
dersteuning door de directie of andere 
bronnen is zeker welkom. Kan het per-
soneel zijn onzekerheden verwoorden 
en samen naar een oplossing zoeken? 
Personeel kan pas nieuwe taken uit-
voeren na de nodige vorming en met de 
juiste arbeidsmiddelen. Extra klusjes 
uitvoeren, kan niet.

En wat als de directie niet wil overleg-
gen? Een directie is persoonlijk ver-
antwoordelijk voor de gezondheid van 

het personeel! Het Comité kan het 
overleg afdwingen. Het volstaat dat 

een derde van de personeelsafge-
vaardigden de bijeenkomst van het 
Comité vraagt opdat de directie 
verplicht is om het aangekaarte 
onderwerp op de agenda te zetten.3 

En achteraf heeft het Comité de 
bevoegdheid om de uitvoering van de 

maatregelen op te volgen. 

Hou het gezond voor alle personeels-
leden.

1 Met coronavirus wordt het Corona COViD-19-virus bedoeld.
2 Met Comité bedoelen we alle overlegorganen die bevoegd zijn voor Arbeidswel-

zijn: CPBW, BC, ABOC, TC, HOC, LOC …
3 Art. II.7-21.- De werkgever zorgt ervoor dat het Comité ten minste éénmaal per 

maand vergadert, evenals wanneer ten minste een derde van de werknemersver-
tegenwoordigers in het Comité erom verzoekt.
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