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Geachte leden van de Hoge Gezondheidsraad 
Geachte leden van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid 

Gisteren presenteerden de professoren Geert Molenberghs en Niel Hens op het corona-overleg voor 

onderwijs hallucinante cijfers over de besmettingsgraad bij het personeel van het basisonderwijs. De 

incidentie ligt ver boven het nationaal gemiddelde en niet ver onder de incidentie in de zorgsector. 

Een erg hachelijke situatie! Directeurs en preventieadviseurs zijn dagelijks in de weer met het 

doorgeven van gegevens van besmette collega’s aan de contact tracing, die niet meer kan volgen. 

Collega’s vallen voor elkaar in. Zorgleerkrachten lopen de benen onder hun lijf uit voor de meest 

uiteenlopende taken. Directeurs doen ettelijke telefoontjes en mails om tevergeefs vervangers te 

zoeken. Zo komt het leerrecht van kinderen onder druk. Het is tegelijkertijd een alarmbel van 

formaat over de onveilige werksituatie van het personeel. 

Het basisonderwijs is niet alleen een leer-plek voor meer dan 700000 kinderen. Het is ook een 

werkplek voor bijna 79000 personeelsleden. Een aantal onder hen werken in verschillende klassen of 

zelfs in verschillende scholen. Hoewel het personeel zijn uiterste best doet, kan je in een school geen 

steriele omgeving creëren zoals in een ziekenhuis. Enkel handhygiëne en mondmaskers voor 

personeel en voor kinderen vanaf 10 jaar zijn mogelijke beschermingsmiddelen. Afstand houden 

loopt niet van een leien dakje. Kinderen zijn – gelukkig! – levendige en vaak impulsieve wezens. De 

cijfers tonen aan dat vaccinatie werkt maar in de basisscholen kan dat enkel voor de leerlingen die al 

12 jaar geworden zijn. Toch willen wij de scholen zo lang mogelijk open houden, maar dan wel op 

een veilige manier. Veilig voor iedereen die er leert én werkt.  

Het COV, de grootste vakbond van het basisonderwijs, vertegenwoordigt de stem van meer dan 

35000 personeelsleden in het basisonderwijs. Samen met al hun collega’s hebben zij recht op een 

veilige werkomgeving. Daarom grijpen we elke mogelijke gelegenheid aan om aan te dringen op een 

versnelde derde boosterprik voor het personeel van het basisonderwijs, ook tijdens het corona-

overleg voor onderwijs. Het hele onderwijsveld is er trouwens voorstander van, maar de 

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid neemt zijn beslissing pas na advies van de Hoge 

Gezondheidsraad.  

Daarom richten wij ons nu rechtstreeks tot u beide. Zet het licht op groen voor die versnelde derde 

prik en maak het mogelijk dat die er prioritair komt voor het personeel in basisonderwijs. Als het kan 

voor de zorgsector, moet het ook voor basisonderwijs lukken. Het is broodnodig! Het is de enige 

efficiënte manier om er voor te zorgen dat scholen open kunnen blijven en dat het personeel op een 

veilige en beschermde manier zijn werk zal kunnen doen. 
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