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Heel wat mensen staan te popelen om terug een stap in de 
wereld te kunnen zetten. Bedrijven snakken naar inkom-
sten. De bevolking snakt naar meer vrijheid. Maar de vraag 
van één miljoen luidt: hoe organiseer je dat allemaal?

Mondmaskers
Premier Wilmès kondigde aan dat het gebruik van mond-
maskers cruciaal wordt in de exitstrategie. Mondmaskers 
moeten op het openbaar vervoer gedragen worden, maar 
ook in de secundaire scholen worden ze verplicht: alle per-
soneelsleden en kinderen vanaf 12 jaar moeten ze vanaf 
15 mei dragen. Het straat- en schoolbeeld zal aanzienlijk 
wijzigen, want ook in de openbare ruimten raadt de Veilig-
heidsraad mondmaskers sterk aan. Elke Belg krijgt er één. 
Een zelfgemaakt masker, een sjaal of een bandana die neus 
en mond bedekt, is in het straatbeeld ook toegelaten. 

Gefaseerde en geconditioneerde start
Met dit ‘stappenplan’ komt de Veiligheidsraad tegemoet 
aan een vraag van COC om onderwijs niet (eerst) te laten 
starten als proefkonijnen of laboratoria. De gefaseerde 
opstart zal zonder twijfel complex zijn. En wie goed luis-
terde naar de toespraak van de premier, kwam ook te 
weten dat het risico van een nieuwe opflakkering reëel is. 
De vooropgestelde data zijn dus niet in steen gebeiteld: de 
heropstart wordt een voortdurend ‘rijden en omkijken’. Veel 
zal trouwens ook afhangen van de mate waarin de mensen 
de coronadiscipline kunnen volhouden. De vraag naar zelf-
discipline en solidariteit was nog nooit zo groot.

Veiligheid voorop, strenge maatregelen
In een eerste fase starten de scholen in het eerste, tweede 
en zesde leerjaar van het basisonderwijs en in de zesde 

Na een marathonvergadering op 24 april 2020 was het eindelijk zover. Premier Wilmès legde met een 
gedetailleerde powerpointpresentatie uit hoe een versoepeling van de lockdown eruit zou zien. De 
Nationale Veiligheidsraad stond voor een bijzonder moeilijke oefening om een balans te vinden tus-
sen gezondheid, algemeen sociaal welzijn, pedagogische en economische belangen. Eén vaststelling 
was alvast opvallend: de gecommuniceerde data zijn voorwaardelijke data. Logisch, want veiligheid 
blijft een topprioriteit. De evolutie van de besmettingen en de gevolgen ervan worden de aorta van de 
operatie corona recovery.
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en zevende jaren van het secundair onderwijs op 15 of 
18 mei. Als er op 22 mei een positieve evaluatie volgt, is 
een uitbreiding naar de tweede leerjaren van de eerste 
en tweede graad van het secundair onderwijs op 29 mei 
een optie. Naarmate de data verder in de toekomst liggen, 
stijgt de onzekerheid. Voorlopig is ook nog niets concreets 
gezegd over de andere leerjaren en onderwijssectoren, 
hoe vervelend dat ook is.

Van bij de aanvang van de coronacrisis pleitte COC voor 
risicoanalyses in de scholen en instellingen. Dat blijkt nu 
de algemene regel te worden. En terecht, want de veilig-
heid en de gezondheid van iedereen komen absoluut op 
de eerste plaats. Risicoanalyses zijn een verplichting 
vooraleer scholen kunnen heropstarten. De resultaten 
van die analyses moeten in het bevoegde onderhande-
lingscomité gepresenteerd en besproken worden, samen 
met de kwaliteitsvolle maatregelen om de risico’s zoveel 
mogelijk weg te nemen. Het schoolbestuur beslist of zij 
het advies van de preventieadviseur over de heropstart 
van de school al dan niet volgt en motiveert dat ook. Een 
school kan enkel heropstarten als ze aan alle verplichte 
maatregelen voldoet.

De Vlaamse overheid schreef een draaiboek om de scho-
len te helpen bij die heropstart. De algemene uitgangs-
punten daarbij zijn in de eerste plaats de gezondheid en 
veiligheid van het onderwijspersoneel en de leerlingen. 
Daarnaast blijven de scholen vanzelfsprekend de eerste 
regisseur voor het onderwijsproces. Na de heropstart 
moet de school de onderwijstijd maximaal benutten. En 
afsluitend moeten alle leerlingen een billijke evaluatie 
krijgen op het einde van het schooljaar. Voorlopig is in het 
draaiboek alleen het luik ‘leerplichtonderwijs’ (gewoon en 
buitengewoon basis- en secundair onderwijs) uitgeschre-
ven. De luiken voor de andere onderwijssectoren volgen 
op het gepaste ogenblik. Het draaiboek is bovendien een 
dynamisch gegeven. Het kan dus regelmatig aangevuld 
of bijgestuurd worden, afhankelijk van de evolutie van de 
toestand. 

Sociaal overleg
Er is nog een andere belangrijke rol weggelegd voor het 
onderhandelingscomité. Via dat comité kunnen vragen, 
verzuchtingen en problemen van praktische én van psy-
chosociale aard van personeelsleden regelmatig en ge-
structureerd aan de directie overgemaakt en besproken 
worden. COC dankt nu al alle leden van inspraakorganen 
die de heropstart mee gestalte zullen geven.

Om het geheel van de heropstart in de school te coördine-
ren en op te volgen, lanceert COC de idee om een crisiscel 
(‘coronacel’) te installeren. Daarin kunnen leden uit het 
directieteam, de preventieadviseurs, vakbondsafgevaar-
digden, leden inspraakorganen, CLB …. participeren. De 
cel kan instaan voor de opmaak van een schooldraaiboek, 
de opvolging van de situatie bij het personeel en de leer-
lingen. Ze kan actie ondernemen bij dreigingen en noodge-
vallen, de volgende fases van de heropstart initiëren ...

Zo’n gigantische operatie corona recovery kan maar luk-
ken als er draagvlak is bij alle participanten. Volgens COC 
is dat enkel mogelijk als er voldoende sociaal overleg is. 
Maar dat weet jij als lezer van Brandpunt al lang.

Draag zorg voor jezelf, je dierbaren, je collega’s en je leer-
lingen! Samen staan we sterk tegen corona, samen staan 
we sterk voor onderwijs!

Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal COC


