
Maatregelen gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs 

  Code groen Code geel Code oranje Code rood 

Basismaatregelen Contactonderwijs blijft de 
regel. In functie van de 
onderwijskwaliteit, kan 
steeds afstandsonderwijs of 
hybride onderwijs worden 
georganiseerd. 

Contactonderwijs blijft de regel. In 
functie van de onderwijskwaliteit, kan 
steeds afstandsonderwijs of hybride 
onderwijs worden georganiseerd. 

Contactonderwijs blijft de regel. In 
functie van de onderwijskwaliteit, kan 
steeds afstandsonderwijs of hybride 
onderwijs worden georganiseerd. 

Contactonderwijs blijft de regel. In 
functie van de onderwijskwaliteit, kan 
steeds afstandsonderwijs of hybride 
onderwijs worden georganiseerd. 

   Ventileer en verlucht 
maximaal op basis van CO2-
metingen  in elk klaslokaal, 
eet- en vergaderzaal en de 
leraarskamer.  

Ventileer en verlucht maximaal op basis 
van CO2-metingen  in elk klaslokaal, 
eet- en vergaderzaal en de 
leraarskamer.  

Ventileer en verlucht maximaal op basis 
van CO2-metingen  in elk klaslokaal, 
eet- en vergaderzaal en de 
leraarskamer.  

 Ventileer en verlucht maximaal op basis 
van CO2-metingen  in elk klaslokaal, 
eet- en vergaderzaal en de 
leraarskamer.  

    Bekijk de mogelijkheid om ook buiten te 
organiseren wat makkelijk buiten 
georganiseerd kan worden.  

Organiseer zo veel mogelijk buiten.  Organiseer zo veel mogelijk buiten. 

    Probeer om zo veel mogelijk 
afstand te houden waar mogelijk. 

Probeer om zo veel mogelijk 
afstand te houden waar mogelijk. 

Probeer om zo veel mogelijk 
afstand te houden waar mogelijk. 

  Geen mondmaskers Geen mondmaskers Mondmaskers: volgens regels in de 
samenleving. 

Mondmaskers: volgens regels in de 
samenleving. 

  Wie ziek of besmet is, blijft 
thuis 

Wie ziek of besmet is, blijft thuis Wie ziek of besmet is, blijft thuis Wie ziek of besmet is, blijft thuis 

  Basishandhygiëne Basishandhygiëne Basishandhygiëne Basishandhygiëne 

  Hoesthygiëne Hoesthygiëne Hoesthygiëne Hoesthygiëne 

    Het is altijd en op elk moment mogelijk 
dat de lokale risicoanalyse aanleiding 
geeft tot extra maatregelen. Extra 
maatregelen zijn mogelijk in 
samenspraak met de preventieadviseur. 

Het is altijd en op elk moment mogelijk 
dat de lokale risicoanalyse aanleiding 
geeft tot extra maatregelen. Extra 
maatregelen zijn mogelijk in 
samenspraak met de preventieadviseur. 

Het is altijd en op elk moment mogelijk 
dat de lokale risicoanalyse aanleiding 
geeft tot extra maatregelen. Extra 
maatregelen zijn mogelijk in 
samenspraak met de preventieadviseur. 



Zo kunnen er extra maatregelen worden 
genomen in bepaalde lokalen of 
scholen. 

Zo kunnen er extra maatregelen worden 
genomen in bepaalde lokalen of 
scholen. 

Zo kunnen er extra maatregelen worden 
genomen in bepaalde lokalen of 
scholen. 

Drukte aan de 
schoolpoort 

  Tracht drukte aan de schoolpoort te 
vermijden en wijs op het belang van 
afstand houden. 

Tracht drukte aan de schoolpoort te 
vermijden en wijs op het belang van 
afstand houden. 

Tracht drukte aan de schoolpoort te 
vermijden en wijs op het belang van 
afstand houden. 

 Extra-muros   Volgen de regels in de samenleving Volgen de regels in de samenleving Volgen de regels in de samenleving  

 Vergaderingen     Maximaal digitaal Enkel digitaal  

Telewerk     Voor telewerkbare functies gelden de 
maatregelen in verband met telewerk 
van de brede samenleving.  

Voor telewerkbare functies gelden de 
maatregelen in verband met telewerk 
van de brede samenleving.  

 Essentiële 
derden 

    Niet-essentiële derden op school zijn 
niet aangewezen. De school bepaalt wie 
essentieel is voor de werking.  

Niet-essentiële derden op school zijn 
niet toegelaten.  
De school bepaalt wie essentieel is voor 
de werking. 
Oudercontacten verlopen digitaal. Een 
fysiek contact met ouders is 
uitzonderlijk mogelijk wanneer een 
digitaal contact onmogelijk de 
doelstelling van het fysiek contact kan 
realiseren.  

Plaats in het 
klaslokaal 

    Leerlingen krijgen maximaal een vaste 
plaats in het klaslokaal. 

Leerlingen krijgen maximaal een vaste 
plaats in het klaslokaal. 

Mengen van 
klasgroepen 

    Probeer binnen het vermengen van 
klasgroepen te vermijden. 

Vermijd binnen maximaal het 
vermengen van klasgroepen. 

Inschrijvingen       In het kader van een eerste inschrijving 
zijn schoolbezoeken mogelijk op 
reservatie, buiten de lesuren en in 
beperkte groep.  



Meerdaagse 
uitstappen 

      Meerdaagse uitstappen met 
overnachting volgen de regels van de 
samenleving (jeugd- en sportkampen) 

 

• In onderwijs is het recht op leren van alle kinderen en jongeren steeds de eerste prioriteit. Toch wordt steeds gestreefd naar een evenwicht tussen veiligheid 

enerzijds en pedagogische en organisatorische belangen en het welbevinden van leerlingen en personeel anderzijds. Deze barometer dient om meer 

transparantie en duidelijkheid te bieden aan alle belanghebbenden in onderwijs. Zo maken we de maatregelen een pak eenvoudiger. 

• De architectuur van de barometer lijkt op federale coronabarometer 

o Er zijn 4 niveaus (groen - geel – oranje – rood). Het lockdownscenario wordt buiten beschouwing gelaten. 

o Voor elke fase is er een basispakket van maatregelen. In het basispakket zitten de maatregelen rond: 

▪ Ventilatie, verluchting en afstand 

▪ Mondmaskers 

▪ Ziekte en handhygiëne 

 

o Omdat de concrete situatie nooit helemaal te voorspellen is, kan het basispakket steeds worden aangevuld met extra maatregelen, op advies van experten. 

• Ook inhoudelijk aligneert onderwijs zich maximaal met de maatregelen voor statische indoor activiteiten. 

• De minister(s) van Onderwijs bepalen in overleg met de sector en experten wat de volgende stappen zijn. 

o De RAG rapporteert in een wekelijks RAG-rapport, maar beslist niet over het risiconiveau. 

o Onderwijs probeert steeds de logica van de brede samenleving door te trekken in onderwijs en schakelt mee wanneer er in de brede samenleving wordt 

geschakeld van kleurencode. 

 

Uitgangspunten 

• De coronabarometer zorgt voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving, waarbij het risico op besmetting maximaal ingedijkt wordt. De barometer houdt een 

evenwicht tussen veiligheid enerzijds en pedagogische en organisatorische overwegingen anderzijds.  Het is altijd mogelijk dat de lokale risicoanalyse 

aanleiding geeft tot extra maatregelen. Extra maatregelen zijn mogelijk in samenspraak met de preventieadviseur, zowel in bepaalde lokalen als in hele 

scholen. 

• Een lokale uitbraak in een specifieke gemeente is altijd mogelijk. Die kan mogelijk aanleiding geven tot sluiten van een of meerdere klassen of de school. Ook 

daarvoor zijn procedures: wat is de procedure voor de (gedeeltelijke) sluiting van een school wegens clusterbesmettingen?(dit is een externe link) 

• Regels met betrekking tot testen en quarantaine zijn niet gekoppeld aan de pandemiefases. Bekijk steeds de laatste afspraken: welke maatregelen gelden er 

voor leerlingen en personeelsleden geïdentificeerd als hoogrisicocontact op school?(dit is een externe link) 

• Activiteiten die niet zijn opgenomen in deze barometer en die buiten de schooluren of schoolperiodes plaatsvinden, worden georganiseerd volgens de 

regels die gelden in de samenleving. Dat geldt bijvoorbeeld voor schoolfeesten, evenementen, infoavonden,... 

• Indien een bepaald item niet staat beschreven in een bepaalde code, betekent dat dat er voor dat item in die kleurcode geen beperkende maatregelen gelden.  

• Deze barometer is van toepassing op het basis- en secundair onderwijs. Voor het deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs en de onderwijsinternaten 

bestaan aparte versies. 

https://onderwijsvlaanderen.paddlecms.net/nl/coronavirus/veelgestelde-vragen-over-de-coronamaatregelen/corona-veelgestelde-vragen-en-antwoorden-basis-en-secundair-onderwijs#paddle_components_text_block_4b0b17e2-82d6-4263-8802-391fcc6d272d
https://onderwijsvlaanderen.paddlecms.net/nl/coronavirus/veelgestelde-vragen-over-de-coronamaatregelen/corona-veelgestelde-vragen-en-antwoorden-basis-en-secundair-onderwijs#paddle_components_text_block_c13142a5-9b05-4634-8ad9-c5b14b8c2986
https://onderwijsvlaanderen.paddlecms.net/nl/coronavirus/veelgestelde-vragen-over-de-coronamaatregelen/corona-veelgestelde-vragen-en-antwoorden-basis-en-secundair-onderwijs#paddle_components_text_block_c13142a5-9b05-4634-8ad9-c5b14b8c2986

