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Uitgangspunten:

Uitgangspunt is het garanderen van het recht op leren van elk kind, elke leerling in het kleuter-, lager 
en secundair onderwijs. En dat recht wordt maximaal beantwoord door les in de klas, gegeven door de 
leerkracht. Een digitaal aanbod vormt een uitstekende aanvulling, maar echt afstandsonderwijs is 
louter een alternatief voor wanneer de veiligheidsvoorschriften dat vereisen.

Waar het concept bubbel in voorliggende scenario’s/tabellen wordt vermeld, is de klas de 
contactbubbel. Waar vereist wordt de contactbubbels te verkleinen, dan worden de klasgroepen 
gehalveerd, waardoor de leerlingen ook minder dagen naar school komen. 

Aan elk pandemieniveau zijn er concrete veiligheidsmaatregelen gekoppeld. Voor elk pandemieniveau 
is er een draaiboek uitgewerkt. De draaiboeken zijn een leeswijzer bij de pandemiescenario's en 
verduidelijkt verplichtingen, maar legt er geen extra op, en geeft bijkomende adviezen die een lokale 
risicoanalyse kunnen ondersteunen. De draaiboeken vertrekken van een optimaal evenwicht tussen 
veiligheid en doenbaarheid voor zowel directies, onderwijspersoneel, leerlingen als ouders.

Het onderwijsveld en de onderwijsministers van de verschillende gemeenschappen beslisten om het 
volledige onderwijs (gewoon en buitengewoon kleuter-, lager, voltijds en deeltijds secundair, hoger, 
volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs) te laten starten in pandemiefase geel met grote 
waakzaamheid. Vanaf fase geel maakt elke onderwijsinstelling een lokale risicoanalyse op, op grond 
waarvan wordt vastgelegd onder welke voorwaarden ze geheel of gedeeltelijk open kan zijn.

Enkel in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, kan worden overgeschakeld naar fase oranje. 
Op aangeven van de data aangeleverd door Celeval/RAG, wordt de bestaande lokale crisiscel, 
aangevuld met representatieve vertegenwoordigers van het onderwijs, CLB en Agentschap Zorg en 
Gezondheid, samengeroepen. Zij delen het voorstel van beslissing mee aan de betrokken 
onderwijsminister. De onderwijsminister kan dit voorstel van beslissing goed- of afkeuren.

In functie van de veiligheid voor onderwijspersoneel, leerlingen en ouders, kan overgegaan worden tot 
quarantaine. Voor klasgroepen die in quarantaine moeten gaan, wordt afstandsonderwijs voorzien. 

Gelet op de voortschrijdende wetenschappelijke inzichten en bevindingen inzake de rol van kinderen 
in de verspreiding van het virus en hun kwetsbaarheid, wordt het basisonderwijs in beginsel - op 
enkele uitzonderingen na - op gelijke voet behandeld. De belangrijkste leeftijdscesuur bevindt zich op 
de leeftijd van 12 jaar. Boven deze leeftijd neemt het risico op verspreiding en kwetsbaarheid toe, voor 
zowel leerlingen als leerkrachten, en gelden er ook andere veiligheidsvoorschriften.



Aan deze scenario’s voegen we een aantal annexen toe:

• Voor het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs geven we aan hoe leerlingen in elk
pandemieniveau veilig vervoerd kunnen worden van en naar hun school voor buitengewoon
onderwijs.

• Voor het onderwijs aan zieke kinderen geven we aan wat er in elk pandemie mogelijk is en onder
welke veiligheidsvoorwaarden.

• Met het oog op het garanderen van het recht op leren, laten we de internaten eveneens volledig
heropstarten vanaf september, onder voorbehoud van de evolutie van de besmettingen en onder
de specifieke veiligheidsvoorwaarden afgestemd met de GEES.

• Voor de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) geven we tot slot aan welke opdrachten ze per
pandemieniveau opnemen.

Onderscheiden pandemische niveaus of fasen

NUL 
RISICO GROEN

Er is een vaccin beschikbaar en/of er is groepsimmuniteit. Alle contacten 
kunnen plaatsvinden. Handhygiëne (voor eten en na toiletbezoek) blijft 
noodzakelijk.

LAAG 
RISICO GEEL

Er is een beperkte transmissie van besmettingen , waardoor verhoogde 
waakzaamheid is aangewezen. Contacten tussen mogelijke verspreiders 
worden beperkt. Functioneel noodzakelijke contacten kunnen doorgaan met 
inachtneming van de toepasselijke veiligheidsmaatregelen. 

MATIG 
RISICO ORANJE

Er is een systematische transmissie van besmettingen in de samenleving. Er 
zijn alleenstaande of geïsoleerde clusteruitbraken. Contacten tussen mogelijke 
verspreiders worden tot het essentiële beperkt en vinden plaats binnen een 
context waar risicofactoren zoveel mogelijk onder controle zijn gebracht.

HOOG 
RISICO ROOD

Er zijn wijdverspreide besmettingen in de samenleving en er zijn nieuwe 
uitbraken en clusters. Contacten tussen mogelijke verspreiders moeten maximaal 
vermeden worden.



Gewoon SECUNDAIR
(1e graad A- en B-stroom, ASO, TSO, KSO, 
BSO, OKAN en Se-n-Se)

BuSO OV3 en OV4 
HBO5 Verpleegkunde



Aantal leerlingen dat 
tegelijk naar school gaat

100% 100% 1ste graad so: 100%
Rest: 50%, in beginsel 
halve klassen Afwijking 
kan na onderhandeling 
in het bevoegde 
onderhandelingscomité.

50%, in beginsel 
halve klassen
Afwijking kan na 
onderhandeling 
in het bevoegde 
onderhandelingsco-
mité.

Aantal dagen op school 5 5 1ste graad so: 5 dagen 
Rest: 50%, in beginsel 
week om week 
Afwijking kan na 
onderhandeling in het 
bevoegde 
onderhandelingscomité.

50%, in beginsel 
week om week
Afwijking kan na 
onderhandeling 
in het bevoegde 
onderhandelingsco-
mité.

Afstandsonderwijs 
als alternatief voor 
contactonderwijs

0 0 1ste graad so: geen 
afstandsonderwijs
De rest: afstands- 
onderwijs week om 
week, op te starten 
uiterlijk na een week

Kwetsbare leer-
lingen worden op 
school uitgenodigd.

Rest van de  
onderwijstijd, op te 
starten uiterlijk na 
een week

Kwetsbare leer-
lingen worden op 
school uitgenodigd.

Derden op school 1 OK Beperk de aanwezigheid 
van niet essentiële 
derden en indien toch 
nodig voor een activiteit, 
neem hierbij dan de 
nodige 
veiligheidsmaatrelgelen 
in acht.

Beperk de aan-
wezigheid van niet 
essentiële derden en 
indien toch nodig 
voor een activiteit, 
neem hierbij dan 
de nodige veilig-
heidsmaatrelgelen 
in acht.

Enkel essentiële 
derden

Extra-murosactiviteiten 
(eendaagse uitstappen, 
meerdaagse 
uitstappen,…)

OK Extra-murosactiviteiten 
worden opgeschort. 
Uitzondering hierop zijn 
observatieactiviteiten en 
prak-tijklessen op ver-
plaatsing in functie van 
de opleiding.

Extra- 
murosactiviteiten 
worden opgeschort. 
Uitzondering hierop 
zijn observatieac-
tiviteiten en prak-
tijklessen op ver-
plaatsing in functie 
van de opleiding.

Extra- 
murosactiviteiten 
worden opgeschort.

1 Essentiële derden worden in de draaiboeken verder gespecifieerd.
2 Essentiële bijeenkomsten worden in de draaiboeken verder gespecifieerd 
worden.



Groepsactiviteiten op 
school (vergaderingen, 
proclamaties,  
vieringen, …)

OK OK volgens de regels 
die in de bredere 
samenleving gelden. 

Activiteiten voor 
volwassenen wor-
den maximaal con-
tactloos (digitaal) 
georganiseerd. Enkel 
bijeenkomsten2 die 
essentieel zijn voor 
het onderwijs kun-
nen met de nodige 
veiligheidsmaatre-
gelen doorgaan. 

Activiteiten voor 
volwassenen wor-
den maximaal con-
tactloos (digitaal) 
georganiseerd. Enkel 
bijeenkomsten2 die 
essentieel zijn voor 
het onderwijs kun-
nen met de nodige 
veiligheidsmaatre-
gelen doorgaan.

Gebruik infrastructuur 
en klaslokalen

OK OK Leerlingen krijgen 
een vaste plaats in 
een vaste  
klasruimte.

Maaltijden worden 
in de klasbubbel 
genuttigd. Warme 
maaltijden kunnen 
nog.

Leerlingen krijgen 
een vaste plaats in 
een vaste 
klasruimte.

Meegebracht  
lunchpakket kan in 
de klasbubbel  
genuttigd worden.

Speelplaats Normale 
werking

 Normale werking Pauzes in bubbel Pauzes in bubbel

Handhygiëne Basis Extra Extra Extra
Verluchting en ventilatie Normale 

werking
Extra verluchten en 
ventileren

Extra verluchten en 
ventileren

Extra verluchten en 
ventileren

Social distancing 
(1,5 m) Mondmaskers

Normale 
werking

Afstand houden bij alle 
contacten, personeel en 
leerlingen dragen 
verplicht een 
mondmasker, ook als ze 
voldoende afstand 
houden.

Leerlingen kunnen het 
mondmasker tijdelijk 
niet dragen op grond 
van bijvoorbeeld 
medische aandoeningen 
of tijdens 
pauzemomenten in 
openlucht en 
sportactiviteiten.

Afstand houden bij 
alle contacten, 
personeel en 
leerlingen dragen 
verplicht een 
mondmasker, ook als 
ze voldoende afstand 
houden.

Leerlingen kunnen het 
mondmasker tijdelijk 
niet dragen op grond 
van bijvoorbeeld 
medische 
aandoeningen of 
tijdens 
pauzemomenten in 
openlucht en 
sportactiviteiten.

Afstand houden bij alle 
contacten, personeel 
en leerlingen dragen 
verplicht een 
mondmasker, ook als 
ze voldoende afstand 
houden.

Leerlingen kunnen het 
mondmasker tijdelijk 
niet dragen op grond 
van bijvoorbeeld 
medische 
aandoeningen of 
tijdens 
pauzemomenten in 
openlucht en 
sportactiviteiten.

Extra beschermingsma-
teriaal voor personeel 
buitengewoon secundair 
onderwijs ikv verzorging 
en busvervoer

Normale 
werking

Volgens risicoanalyse Volgens 
risicoanalyse 

Volgens 
risicoanalyse 



Busvervoer 
buitengewoon onderwijs

Normale 
werking

Vervoer wordt verzekerd 
met maximale bescher-
ming voor busbegeleiders 
en buschauffeurs. Ver-
trekpunt is de risicoana-
lyse. Personeel draagt 
mondmaskers - leerlingen 
ouder dan 12 jaar dragen 
zo maximaal mogelijk 
mondmaskers

Vervoer wordt 
verzekerd met 
maximale 
bescherming voor 
busbegeleiders 
en buschauffeurs. 
Vertrekpunt is 
de risicoanalyse. 
Personeel draagt 
mondmaskers 
- leerlingen
ouder dan
12 jaar dragen zo
maximaal mogelijk
mondmaskers.

Vervoer wordt 
verzekerd met 
maximale 
bescherming voor 
busbegeleiders 
en buschauffeurs. 
Vertrekpunt is 
de risicoanalyse. 
Personeel draagt 
mondmaskers 
- leerlingen
ouder dan
12 jaar dragen zo
maximaal mogelijk
mondmaskers.

Schoolpoort – 
aankomst/vertrek

OK Aandacht voor samen-
scholing van leerlingen. 
Maak hierover lokaal 
afspraken.

Aandacht voor 
samenscholing van 
leerlingen. Maak 
hierover lokaal 
afspraken.

Aandacht voor 
samenscholing van 
leerlingen. Maak 
hierover lokaal 
afspraken.

Gebruik van materiaal 
van de school

OK OK OK – extra hygiëne-
maatregelen

Gebruik van 
niet-persoonlijk 
materiaal tot het 
noodzakelijke mini-
mum beperken

Stages en duaal leren Normale 
werking

Normale werking Volgens de regels 
van de sector

Volgens de regels 
van de sector

GIP/jury/… Normale 
werking

Alles kan doorgaan, 
inclusief noodzakelijke 
aanwezigheid van 
derden, mits de nodige 
veiligheidsmaatregelen in 
acht genomen kunnen 
worden. 

Alles kan doorgaan, 
inclusief noodzake-
lijke aanwezigheid 
van derden, mits de 
nodige veiligheids-
maatregelen in acht 
genomen kunnen 
worden. 

Enkel contactloze 
alternatieven kun-
nen nog doorgaan. 

Examens Normale 
werking 

Normale werking Normale werking Binnen de onder-
wijstijd op school 

NAFT, zorgboeren,… Normale 
werking

Normale werking Activiteiten worden 
maximaal con-
tactloos (digitaal) 
georganiseerd. Enkel 
individuele begelei-
dingen die essen-
tieel zijn voor de 
leerlingen, die niet 
digitaal bereikt kun-
nen worden, kun-
nen met de nodige 
veiligheidsmaatre-
gelen doorgaan. 

Activiteiten worden 
maximaal con-
tactloos (digitaal) 
georganiseerd. Enkel 
individuele begelei-
dingen die essen-
tieel zijn voor de 
leerlingen, die niet 
digitaal bereikt kun-
nen worden, kun-
nen met de nodige 
veiligheidsmaatre-
gelen doorgaan.

Inschrijvingen Normale 
werking 

Normale werking Digitaal of op af-
spraak 

Enkel digitaal 



Opdracht van 
personeelsleden in 
verschillende scholen

Normale 
werking

Normale werking Probeer dit te 
beperken tot zo 
weinig mogelijk on-
derwijsinstellingen. 
Maak afspraken 
met de betrokken 
scholen en bespreek 
de opdracht op het 
bevoegde onder-
handelingscomité.

Beperk dit tot zo 
weinig mogelijk 
onderwijsinstellin-
gen. Maak afspraken 
met de betrokken 
scholen en bespreek 
de opdracht op het 
bevoegde onder-
handelingscomité.

Levensbeschouwelijke 
vakken

Normale 
werking

Bij de reductie van het 
aantal contacturen en 
bij de digitale invulling 
volgen de levensbeschou-
welijke vakken de aan-
pak die voor alle vakken 
geldt.

Op school: lesge-
ven LBV in de klas 
volgens opdrachten 
of een gezamenlijk 
ILC-project. 
Afstandsonderwijs:  
via de kanalen van 
de school en 
opdrachten volgens 
leerplan.

Op school: lesge-
ven LBV in de klas 
volgens opdrachten 
of een gezamenlijk 
ILC-project. 
Afstandsonderwijs:  
via de kanalen van 
de school en 
opdrachten volgens 
leerplan.



BUSO OV1/OV2



Aantal leerlingen dat 
tegelijk naar school gaat

100% 100% 100% 100%

Aantal dagen op school 5 5 5 2
Afstandsonderwijs 
als alternatief voor 
contactonderwijs

0 0 0 Rest van de  
onderwijstijd indien 
mogelijk, op te 
starten uiterlijk na 
een week, volgens 
mogelijkheden  
doelgroep 

Kwetsbare leer-
lingen worden op 
school uitgenodigd.

Derden op school 1 OK Beperk de aan-wezigheid 
van niet essentiële 
derden en indien toch 
nodig voor een activiteit, 
neem hierbij dan de 
nodige veilig-
heidsmaatrelgelen in 
acht.

Beperk de aan-
wezigheid van niet 
essentiële derden en 
indien toch nodig 
voor een activiteit, 
neem hierbij dan 
de nodige veilig-
heidsmaatrelgelen 
in acht.

Enkel essentiële 
derden

Extra-murosactiviteiten 
(eendaagse uitstappen, 
meerdaagse 
uitstappen,…)

OK Extra-murosactiviteiten 
worden opgeschort. 
Uitzondering hierop zijn 
observatieactiviteiten en  
praktijklessen op 
verplaatsing in functie 
van de opleiding.

Extra-murosacti-
viteiten worden 
opgeschort. 
Uitzondering hierop 
zijn observatie-
activiteiten en  
praktijklessen op 
verplaatsing in 
functie van de  
opleiding.

Extra- 
murosactiviteiten 
worden opgeschort.

Groepsactiviteiten op 
school (vergaderingen, 
proclamaties,  
vieringen, …)

OK OK volgens de regels die 
in de bredere samenle-
ving gelden. 

Activiteiten voor 
volwassenen wor-
den maximaal con-
tactloos (digitaal) 
georganiseerd. Enkel 
bijeenkomsten2 die 
essentieel zijn voor 
het onderwijs kun-
nen met de nodige 
veiligheidsmaatre-
gelen doorgaan. 

Activiteiten voor 
volwassenen wor-
den maximaal con-
tactloos (digitaal) 
georganiseerd. Enkel 
bijeenkomsten2 die 
essentieel zijn voor 
het onderwijs kun-
nen met de nodige 
veiligheidsmaatre-
gelen doorgaan.

Gebruik infrastructuur 
en klaslokalen

OK OK Leerlingen krijgen 
een vaste plaats 
in een vaste 
klasruimte.

Maaltijden worden 
in de klasbubbel 
genuttigd. Warme 
maaltijden kunnen 
nog.

Leerlingen krijgen 
een vaste plaats 
in een vaste 
klasruimte.

Meegebracht 
lunchpakket kan 
in de klasbubbel 
genuttigd worden.



Speelplaats OK OK Pauzes in bubbel Pauzes in bubbel
Handhygiëne Basis Extra Extra Extra
Verluchting en ventilatie Normale 

werking
Extra verluchten en ven-
tileren

Extra verluchten en 
ventileren

Extra verluchten en 
ventileren

Social distancing 
(1, 5 m) 
Mondmaskers

Normale 
werking

Afstand houden bij alle 
contacten, personeel 
draagt verplicht een 
mondmasker, ook als ze 
voldoende afstand 
houden.

Leerlingen dragen 
mondmasker indien 
haalbaar voor doelgroep 
– belang risicoanalyse !

Afstand houden bij 
alle contacten, 
personeel draagt 
verplicht een 
mondmasker, ook 
als ze voldoende 
afstand houden.

Leerlingen dragen 
mondmasker 
indien haalbaar 
voor doelgroep – 
belang 
risicoanalyse !

Afstand houden bij 
alle contacten, 
personeel draagt 
verplicht een 
mondmasker, ook 
als ze voldoende 
afstand houden.

Leerlingen dragen 
mondmasker 
indien haalbaar 
voor doelgroep – 
belang 
risicoanalyse !

Extra beschermingsma-
teriaal voor personeel 
ikv verzorging en bus-
vervoer

Normale 
werking

Volgens risicoanalyse Volgens 
risicoanalyse 

Volgens 
risicoanalyse 

Schoolpoort – 
aankomst/vertrek

OK Aandacht voor ouders 
aan de schoolpoort. Maak 
hierover lokaal afspraken.

Aandacht voor 
ouders aan de 
schoolpoort. Maak 
hierover lokaal 
afspraken.

Aandacht voor 
ouders aan de 
schoolpoort. Maak 
hierover lokaal 
afspraken.

Gebruik van materiaal 
van de school

OK OK OK – extra hygiëne-
maatregelen

Gebruik van 
niet-persoonlijk 
materiaal tot het 
noodzakelijke mini-
mum beperken

Inschrijvingen Normale 
werking 

Normale werking Digitaal of 
op afspraak 

Enkel digitaal 

1 Essentiële derden worden in de draaiboeken verder gespecifieerd.
2 Essentiële bijeenkomsten zullen in de draaiboeken verder gespecifieerd worden.

Levensbeschouwelijke 
vakken

Normale 
werking 

Normale werking Hier kan elke leer-
kracht werken met 
de eigen leerlingen 
of kan een geza-
menlijk aanbod ILC 
worden nagestreefd.

Hier kan elke leer-
kracht werken met 
de eigen leerlingen 
of kan een geza-
menlijk aanbod ILC 
worden nagestreefd.



Leren en werken



Leren en werken

Derden op school 1 OK Beperk de aan-wezigheid 
van niet essentiële 
derden en indien toch 
nodig voor een activiteit, 
neem hierbij dan de 
nodige veilig-
heidsmaatrelgelen in 
acht.

Beperk de aan-
wezigheid van niet 
essentiële derden en 
indien toch nodig 
voor een activiteit, 
neem hierbij dan 
de nodige veilig-
heidsmaatrelgelen 
in acht.

Enkel essentiële 
derden

Extra-murosactiviteiten 
(eendaagse 
uitstappen, 
meerdaagse 
uitstappen,…)

OK Extra-murosactiviteiten 
worden opgeschort. 
Uitzondering hierop zijn 
observatieactiviteiten en 
praktijklessen op ver-
plaatsing in functie van 
de opleiding.

Extra- 
murosactiviteiten 
worden opgeschort. 

Uitzondering hierop 
zijn observatieac-
tiviteiten en prak-
tijklessen op ver-
plaatsing in functie 
van de opleiding.

Extra- 
murosactiviteiten 
worden opgeschort.

Groepsactiviteiten op 
school 
(vergaderingen, 
proclamaties, 
vieringen, …)

OK OK volgens de regels die 
in de bredere samenle-
ving gelden. 

Activiteiten voor 
volwassenen wor-
den maximaal con-
tactloos (digitaal) 
georganiseerd. Enkel 
bijeenkomsten2 die 
essentieel zijn voor 
het onderwijs kun-
nen met de nodige 
veiligheidsmaatre-
gelen doorgaan. 

Activiteiten voor 
volwassenen wor-
den maximaal con-
tactloos (digitaal) 
georganiseerd. Enkel 
bijeenkomsten2 die 
essentieel zijn voor 
het onderwijs kun-
nen met de nodige 
veiligheidsmaatre-
gelen doorgaan.

Gebruik  
infrastructuur en 
klaslokalen

OK OK Leerlingen krijgen 
een vaste plaats in 
een vaste klasruim-
te.

Maaltijden worden 
in de klasbubbel 
genuttigd. Warme 
maaltijden kunnen 
nog.

Leerlingen krijgen 
een vaste plaats in 
een vaste klasruim-
te.

Meegebracht lunch-
pakket kan in de 
klasbubbel genut-
tigd worden.

1 Essentiële derden worden in de draaiboeken verder gespecifieerd.
2 Essentiële bijeenkomsten zullen in de draaiboeken verder gespecifieerd worden.

Aantal leerlingen dat 
tegelijk naar school gaat

100% 100% 50% in beginsel 
halve klassen

50% in beginsel 
halve klassen

Aantal dagen op school 2 2 1 1

Afstandsonderwijs 
als alternatief voor 
contactonderwijs

0 0 Rest van de on-
derwijstijd, op te 
starten uiterlijk na 
een week

Rest van de on-
derwijstijd, op te 
starten uiterlijk na 
een week



Pauzes OK OK Pauzes in bubbel Pauzes in bubbel
Handhygiëne Basis Extra Extra Extra
Verluchting en ventilatie Normale 

werking
Extra verluchten en ven-
tileren

Extra verluchten en 
ventileren

Extra verluchten en 
ventileren

Social distancing (1,5 m) 
Mondmaskers

Normale 
werking

Afstand houden bij alle 
contacten, personeel en 
leerlingen dragen 
verplicht een 
mondmasker, ook als ze 
voldoende afstand 
houden.

Leerlingen kunnen het 
mondmasker tijdelijk niet 
dragen op grond van 
bijvoorbeeld medische 
aandoeningen of tijdens 
pauzemomenten in open-
lucht en sportactiviteiten.

Afstand houden bij 
alle contacten, 
personeel en 
leerlingen dragen 
verplicht een 
mondmasker, ook als 
ze voldoende afstand 
houden.

Leerlingen kunnen 
het mondmasker 
tijdelijk niet dragen 
op grond van bij-
voorbeeld medische 
aandoeningen of 
tijdens pauzemomen-
ten in openlucht en 
sportactiviteiten.

Afstand houden bij 
alle contacten, 
personeel en 
leerlingen dragen 
verplicht een 
mondmasker, ook als 
ze voldoende afstand 
houden.

Leerlingen kunnen 
het mondmasker 
tijdelijk niet dragen 
op grond van bij-
voorbeeld medische 
aandoeningen of 
tijdens pauzemomen-
ten in openlucht en 
sportactiviteiten.

Schoolpoort – 
aankomst/vertrek

OK Aandacht voor samen-
scholing van leerlingen. 
Maak hierover lokaal 
afspraken.

Aandacht voor 
samenscholing van 
leerlingen. Maak 
hierover lokaal 
afspraken.

Aandacht voor 
samenscholing van 
leerlingen. Maak 
hierover lokaal 
afspraken.

Gebruik van materiaal 
van de school

OK OK OK – extra hygiëne-
maatregelen

Gebruik van 
niet-persoonlijk 
materiaal tot het 
noodzakelijke mini-
mum beperken

Arbeidsdeelname binnen 
werkplekcomponent

Normale 
werking

Volgens de regels van 
de onderneming

Volgens de regels van 
de onderneming

Volgens de regels van 
de onderneming

Aanloopfase binnen 
werkplekcomponent

Normale 
werking

Volgens de regels van 
de onderneming

Activiteiten worden 
maximaal con-
tactloos (digitaal) 
georganiseerd. Enkel 
individuele begelei-
dingen die essen-
tieel zijn voor de 
leerlingen, die niet 
digitaal bereikt kun-
nen worden, kun-
nen met de nodige 
veiligheidsmaatre-
gelen doorgaan. 

Activiteiten worden 
maximaal con-
tactloos (digitaal) 
georganiseerd. Enkel 
individuele begelei-
dingen die essen-
tieel zijn voor de 
leerlingen, die niet 
digitaal bereikt kun-
nen worden, kun-
nen met de nodige 
veiligheidsmaatre-
gelen doorgaan.



NAFT, 
zorgboeren,…

Normale 
werking

Normale werking Activiteiten worden 
maximaal con-
tactloos (digitaal) 
georganiseerd. Enkel 
individuele begelei-
dingen die essen-
tieel zijn voor de 
leerlingen, die niet 
digitaal bereikt kun-
nen worden, kun-
nen met de nodige 
veiligheidsmaatre-
gelen doorgaan. 

Activiteiten worden 
maximaal con-
tactloos (digitaal) 
georganiseerd. Enkel 
individuele begelei-
dingen die essen-
tieel zijn voor de 
leerlingen, die niet 
digitaal bereikt kun-
nen worden, kun-
nen met de nodige 
veiligheidsmaatre-
gelen doorgaan.

Inschrijvingen Normale 
werking 

Normale werking Digitaal of op af-
spraak 

Enkel digitaal 




