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Verstrenging van de
coronamaatregelen in het

hoger onderwijs
KORTE INHOUD

De verspreiding van het COVID-19-virus in de maatschappij neemt weer onrustwekkende
proporties aan. Elke dag stijgt het aantal nieuwe gevallen en ondanks de eerdere
aanscherpingen van maatregelen, lijkt het tij niet te keren. Meer en meer stemmen
kijken dan ook richting het (hoger) onderwijs om de aldaar geldende maatregelen aan te
scherpen. Als Vlaamse Vereniging van Studenten is dit een reflex die ons enigszins
zorgen baart. Hoewel de lockdown in het voorjaar effectief was, heeft die duidelijk een
impact gehad op studenten. Ongeacht welke wijzigingen (lees: verstrengingen) er
eventueel aankomen, moeten de Vlaamse Regering en de hogeronderwijsinstellingen zich
beraden over de wat de gevolgen van een wijzigende situatie zijn voor studenten en hoe
ze een negatieve impact kunnen vermijden dan wel minimaliseren.

VVS vraagt:

● Pas het systeem met de kleurcodes toe. Schakel voor het hoger onderwijs niet
alleen de facto over naar kleurcode oranje maar neem die beslissing formeel van
overheidswege. Overweeg verdere verstrengingen indien de data daartoe nopen.

● Zet als overheid in op een beleid dat ingrijpt daar waar de besmettingen zich
voordoen, en bereid je als overheid voor op een situatie waarin verstrengde
maatregelen voor langere tijd moeten worden aangehouden.

● Ga als overheid na wat de gevolgen zijn van de coronamaatregelen op de
studentenpopulatie, met verhoogde aandacht voor eerstejaars en kwetsbare
groepen.

● Treedt in overleg met studentenvertegenwoordigers, zowel binnen de
onderwijsinstellingen als op fora daarbuiten, en betrek hen in het
beslissingsproces.

Een adequate reactie op de toenemende verspreiding van COVID19 vereist een fijnmazig
beleid voor het hoger onderwijs:
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● Maak de data op basis waarvan beslissingen worden genomen om de maatregelen
al dan niet bij te sturen publiek beschikbaar, en communiceer als overheid
uitdrukkelijk over die evidentie.

● Zorg voor een verstrenging van de maatregelen voor het hoger onderwijs in
verhouding tot het aantal besmettingsgevallen dat zich voordoet, en vergeet
daarbij niet dat het leven van een student zich niet beperkt tot de campus.

● Handhaaf en verstreng waar nodig de veiligheids- en hygiënemaatregelen op de
campussen maar evenzeer daarbuiten. De maatregelen enkel verstrengen op de
campussen zal niet volstaan om het aantal besmettingen terug te dringen.

● Wend de flexibiliteit van de matrices aan om eerstejaars-, schakel-, internationale
studenten … voorrang te geven voor onderwijs on campus alsook voor
onderwijsactiviteiten die niet kwaliteitsvol vanop afstand georganiseerd kunnen
worden.

Indien de situatie niet verbetert op korte termijn, moet de overheid ook inzetten op
flankerende maatregelen:

● Heb voldoende aandacht voor de meest kwetsbare groepen studenten in de
samenleving en neem actie voor zij die het op mentaal, financieel of sociaal vlak
moeilijk hebben.

● Onderneem concrete actie omtrent de verslechterde toestand van het mentaal
welzijn bij jongeren en studenten, voornamelijk rond het aspect eenzaamheid.

● Communiceer als overheid helder en duidelijk naar studenten en hun ouders wat
een aanscherping van de maatregelen inhoudt (i.e. een wijziging van de
kleurcode).

● Communiceer als hogeronderwijsinstellingen zelf naar studenten en vermijd dat
zij eerst ingelicht worden door de media.

● Maar werk van een beleid dat rekening houdt met jongeren en studenten, en hun
specifieke noden.

● Breng als overheid alles in stelling om waar en wanneer nodig tijdig in te grijpen
met regelgevende initiatieven, zeker wanneer de onrustwekkende situatie langer
zou aanhouden.

Advies | Verstrenging van de coronamaatregelen in het hoger onderwijs | 3/9

Vlaamse Vereniging van Studenten - Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel - +32 (0)2 893 24 84 - info@vvs.ac - www.vvs.ac



Inhoudsopgave
1. Situering 5

2. Fijnmazige maatregelen 6

3. Flankerende maatregelen 8

Advies | Verstrenging van de coronamaatregelen in het hoger onderwijs | 4/9

Vlaamse Vereniging van Studenten - Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel - +32 (0)2 893 24 84 - info@vvs.ac - www.vvs.ac



1. Situering
De verspreiding van het COVID-19-virus in de maatschappij neemt weer onrustwekkende
proporties aan. Elke dag stijgt het aantal nieuwe gevallen en ondanks de eerdere1

aanscherpingen van maatregelen, lijkt het tij niet te keren. Meer en meer stemmen
kijken dan ook richting het (hoger) onderwijs om de aldaar geldende maatregelen aan te
scherpen. Als Vlaamse Vereniging van Studenten is dit een reflex die ons enigszins
zorgen baart. Hoewel de lockdown in het voorjaar effectief was, heeft die duidelijk een
impact gehad op studenten. Ongeacht welke wijzigingen (lees: verstrengingen) er
eventueel aankomen, moeten de Vlaamse Regering en de hogeronderwijsinstellingen zich
beraden over de wat de gevolgen van een wijzigende situatie zijn voor studenten en hoe
ze een negatieve impact kunnen vermijden dan wel minimaliseren.

Dit advies richt zich vooral naar de overheid. We merken dat in het overgrote deel van de
hogeronderwijsinstellingen het overleg met studentenvertegenwoordigers en de
studentenraad zich herneemt en dat op die niveaus de voorbereiding gebeurd is om te
kunnen schakelen. Waar dat overleg met studenten nog niet of onvoldoende gebeurd,
moeten de instellingen daar nu werk van maken. Dat de meeste
hogeronderwijsinstellingen al autonoom beslist hebben om over te stappen op code
oranje bewijst dat ook. Het is ook goed dat universiteiten en hogescholen hun
verantwoordelijkheid opnemen en met de keuze voor code oranje, inzetten op de
bescherming van studenten en personeel. Indien een risicoanalyse van de situatie
aantoont dat een verstrenging wenselijk en noodzakelijk is, dan moet dat na overleg met
alle betrokkenen, waaronder studenten, ook mogelijk zijn.

Het is gelet op de huidige situatie met meer dan 5000 nieuwe besmettingen per dag,
echter moeilijk te begrijpen dat van overheidswege niet eveneens beslist wordt om
officieel code oranje af te kondigen voor het hoger onderwijs. Het is niet aan ons als
studentenkoepel om de besmettingscijfers te interpreteren, daarvoor zijn er
wetenschappers in verschillende vakgebieden. Wie naar hen luistert en kijkt naar de
beslissingen van verschillende instellingsbesturen, kan echter ook niet anders dan
vaststellen dat de situatie ernstig is en reactie behoeft. Dat signaal langer negeren is
onverantwoord. Voor VVS zou het in de eerste plaats dan ook logisch zijn dat de het
systeem met de kleurcodes dat de overheid zelf heeft bepaald, wordt toegepast en
afgestemd op de realiteit.

Die boodschap is voor ons op dit moment het vertrekpunt. De algemene veiligheids- en
hygiënemaatregelen voor het hoger onderwijs aanscherpen is in deze fase logisch, al

1 Deze tekst werd geschreven en goedgekeurd op 15 oktober 2020. De beschrijving van
de situatie dient dan ook gekaderd te worden in de algemene toestand zoals die dan
bestond. Voor meer informatie zie:
https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-epidemiologische-situatie.
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moet dat wel proportioneel gebeuren met de hoeveelheid besmettingen die zich effectief
voordoen op de campussen. We willen die stelling nog verder nuanceren in de twee delen
die volgen en wijzen op het belang van een holistische aanpak. We moeten als hoger
onderwijs leren uit de aanpak van vorig academiejaar en gebruik maken van de nieuwe
kennis die intussen opgedaan is. Zo kunnen we vermijden dat studenten het slachtoffer
worden van de verslechterende situatie, zonder een compromis te moeten vormen op
hun gezondheid en veiligheid en die van de maatschappij.

VVS adviseert:

✓ Pas het systeem met de kleurcodes toe. Schakel voor het hoger onderwijs niet
alleen de facto over naar kleurcode oranje maar neem die beslissing formeel
van overheidswege. Overweeg verstrengingen indien de data daartoe nopen

✓ Zet als overheid in op een beleid dat ingrijpt daar waar de besmettingen zich
voordoen, en bereid je als overheid voor op een situatie waarin verstrengde
maatregelen voor langere tijd moeten worden aangehouden.

✓ Ga als overheid na wat de gevolgen zijn van de coronamaatregelen op de
studentenpopulatie, met verhoogde aandacht voor eerstejaars en kwetsbare
groepen.

✓ Treedt in overleg met studentenvertegenwoordigers, zowel binnen de
onderwijsinstellingen als op fora daarbuiten, en betrek hen in het
beslissingsproces.

2. Fijnmazige maatregelen
Het strikt naleven van de coronamaatregelen is een verantwoordelijkheid van de
samenleving als geheel. Iedere persoon kan getroffen worden door het virus of het virus
verder verspreiden. Het is dan ook logisch dat iedere sector zijn deel doet voor het
terugdringen van het virus. Dat geldt dus zeker ook voor het hoger onderwijs. Tegelijk
moeten we beseffen dat de leefwereld van studenten niet stopt wanneer die de het
auditorium of leslokaal verlaat. Wanneer er besmettingen opduiken onder studenten,
mogen we dus geenszins zo maar concluderen dat de veiligheidsmaatregelen op de
campussen aangescherpt moeten worden. Nu er meer data wordt verzameld over hoe
het virus zich verspreid en waar besmettingen zich voordoen, moet die data ook gebruikt
worden om net daar in te grijpen waar de besmettingen zich voordoen. Het is
onbegrijpelijk dat in deze fase van de crisis er niet meer data publiek beschikbaar is, ten
minste dat de overheid niet explicieter communiceert over de evidentie op basis waarvan
beslissingen al dan niet genomen worden.

Advies | Verstrenging van de coronamaatregelen in het hoger onderwijs | 6/9

Vlaamse Vereniging van Studenten - Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel - +32 (0)2 893 24 84 - info@vvs.ac - www.vvs.ac



Op basis van de informatie die wij als organisatie opvangen over het aantal besmettingen
die gebeuren in het hoger onderwijs zelf, kunnen we nu moeilijk concluderen dat het
hoger onderwijs dé broeihaard is die heel stringent moet worden benaderd. Een2

verstrenging van de maatregelen voor het hoger onderwijs moet dus gebalanceerd
gebeuren, zodat voor studenten voor wie onderwijs on campus belangrijker is alsook
voor onderwijsactiviteiten die niet vanop afstand kunnen gebeuren, het onderwijs zo veel
als normaal kan plaatsvinden. Hoorcolleges voor grote groepen kunnen eenvoudiger
volledig online gebeuren dan werkvormen met noodzakelijke interactie met andere
personen of de omgeving. We denken hier bijvoorbeeld aan eerstejaarsstudenten,
internationale studenten… en onderwijsactiviteiten zoals stages, labo’s, praktijkvakken…
De goedgekeurde matrices bieden bovendien de ruimte voor die flexibiliteit, dus daar
moet zeker op worden ingezet.

We zien vandaag dat het overgrote deel van de studenten zich aan de maatregelen houdt
en zich bewust is van de verantwoordelijkheid die eenieder draagt. De kleine minderheid
die dat niet doet, moet daar streng op worden aangesproken. Solidariteit moet het
codewoord zijn voor eenieder zodat we op termijn terug kunnen schakelen naar
kleurcodes die meer onderwijs op de campussen mogelijk maakt. Dat vraagt ook dat de
overheid haar blik niet enkel richt op de onderwijsinstellingen zelf: een groot deel van het
sociale leven van studenten speelt zich af buiten de campussen. We zien al dat
verschillende de overheden bijvoorbeeld al de regels voor de horeca verstrengen, wat
ons noodzakelijk lijkt om het aantal besmettingen onder studenten terug te dringen. Als
Vlaamse Vereniging van Studenten verwachten een globale aanpak die om effectief te
zijn, zich niet enkel richt op het onderwijs zelf.

VVS adviseert:

✓ Maak de data op basis waarvan beslissingen worden genomen om de
maatregelen al dan niet bij te sturen publiek beschikbaar, en communiceer als
overheid uitdrukkelijk over die evidentie.

✓ Zorg voor een verstrenging van de maatregelen voor het hoger onderwijs in
verhouding tot het aantal besmettingsgevallen dat zich voordoet, en vergeet
daarbij niet dat het leven van een student zich niet beperkt tot de campus.

✓ Handhaaf en verstreng waar nodig de veiligheids- en hygiënemaatregelen op de
campussen maar evenzeer daarbuiten. De maatregelen enkel verstrengen op de
campussen zal niet volstaan om het aantal besmettingen terug te dringen.

2 Bijvoorbeeld: “In de drie eerste weken van het academiejaar zijn 95 studenten besmet,
zegt Sels. Tegenover het totale aantal studenten, 58.593, blijft dat relatief laag.” (T.
KEUKELEIRE, T. MAES en E. ROOTHOOFT, “Sels wil tuchtreglementen aanscherpen na
taferelen Oude Markt”, Veto 9 oktober 2020,
https://www.veto.be/artikel/sels-wil-tuchtreglementen-aanscherpen-na-taferelen-oude-
markt.)
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✓ Wend de flexibiliteit van de matrices aan om eerstejaars-, schakel-,
internationale studenten … voorrang te geven voor onderwijs on campus alsook
voor onderwijsactiviteiten die niet kwaliteitsvol vanop afstand georganiseerd
kunnen worden.

3. Flankerende maatregelen
We kunnen eenvoudig verwijzen naar vorige adviezen van VVS over de coronacrisis om
het belang van flankerende maatregelen te duiden. Veel studenten bevinden zich in3

kwetsbare situaties omwille van tal van redenen: een omgeving die niet gepast is om
thuis te studeren, financiële moeilijkheden, vereenzaming … Recente cijfers over het
mentaal welzijn van jongeren tonen aan dat de situatie precair is. Te veel studenten4

vallen nog door de mazen van het net en dat net op een moment dat een kantelpunt
vormt in hun leven. Niet alleen op korte termijn maar ook structureel, los van de crisis, is
hier actie nodig.

De situatie nu is gelukkig wel anders dan bij de uitbraak van het virus in maart, al houdt
een verstrenging van de maatregelen voor studenten toch nog steeds vooral meer
afstandsonderwijs in. We mogen echter niet vergeten dat het niet voor iedere student
mogelijk is om thuis of op kot in ideale omstandigheden te leren. Het openhouden en
opstellen van studieruimtes is dan ook een eerste belangrijke maatregel. Eveneens mag
de aandacht voor mentaal welzijn niet verslappen (integendeel zelfs), moeten er
voldoende mogelijkheden gecreëerd worden voor studenten om in interactie te treden
met elkaar en met docenten, blijft heldere en directe communicatie naar studenten
cruciaal … Dat de media communiceert over maatregelen die individuele instellingen
nemen vooraleer de universiteit of hogeschool zelf gecommuniceerd heeft naar haar
studenten, is niet aanvaardbaar. In nauw overleg met studenten moeten instellingen en
opleidingen hier blijven op inzetten.

Op dit moment is er nog geen nood aan noodregelgeving. We verwachten als organisatie
wel dat de overheid alles in stelling brengt om bij decreet of besluit de nodige
maatregelen aan te nemen om de impact van COVID-19 op studenten te beperken indien
de situatie verder verergert en afstandsonderwijs voor langere tijd de norm zou worden.
We denken hierbij in de eerste plaats niet aan maatregelen die betrekking hebben op de

4 E. MAEREVOET, “Jeugdinfoplatform WAT WAT verwacht piek aan psychische problemen
bij jongeren, maar benadrukt: "Praten helpt echt" “, VRTNWS 12 oktober 2020,
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/12/jongerenadviesplatform-wat-wat-voorspelt-pie
k-aan-psychische-pro/.

3 Vlaamse Vereniging van Studenten, Impact van COVID-19 op studenten, 23 april 2020.
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onderwijsorganisatie zelf – zoals diegene die in de verschillende nooddecreten voor het
academiejaar 2019-2020 stonden – maar wel veeleer aan sociale maatregelen. Zo lijkt
het ons bijvoorbeeld logisch dat de maatregel inzake de terugbetaling van de vaste
kosten bij studentenhuur opnieuw wordt ingevoerd als studenten voor langere periode
niet meer van hun kot zouden kunnen genieten.5

Wanneer maatregelen worden genomen die van belang zijn voor studenten, moeten die
hen ook bereiken op een bevattelijke manier. Het belang van adequate communicatie is
tijdens deze crisis al meermaals aangetoond. We vragen dan ook tot slot de overheid zelf
om werk te maken van een beleid afgestemd op de specifieke situatie van studenten en
jongeren. In het bijzondere de communicatie naar studenten moet sterker en meer
gericht gebeuren dan gebeurde in het voorjaar en de zomer. Studenten mogen zich niet
opnieuw een vergeten doelgroep voelen. De overheid kan daarvoor afspraken maken met
de hogeronderwijsinstellingen zelf, die natuurlijk beschikken over communicatiekanalen
rechtstreeks naar alle studenten.

VVS adviseert:

✓ Heb voldoende aandacht voor de meest kwetsbare groepen studenten in de
samenleving en neem actie voor zij die het op mentaal, financieel of sociaal vlak
moeilijk hebben.

✓ Onderneem concrete actie omtrent de verslechterde toestand van het mentaal
welzijn bij jongeren en studenten, voornamelijk rond het aspect eenzaamheid.

✓ Communiceer als overheid helder en duidelijk naar studenten en hun ouders
wat een aanscherping van de maatregelen inhoudt (i.e. een wijziging van de
kleurcode).

✓ Communiceer als hogeronderwijsinstellingen zelf naar studenten en vermijd dat
zij eerst ingelicht worden door de media.

✓ Maar werk van een beleid dat rekening houdt met jongeren en studenten, en
hun specifieke noden.

✓ Breng als overheid alles in stelling om waar en wanneer nodig tijdig in te grijpen
met regelgevende initiatieven, zeker wanneer de onrustwekkende situatie
langer zou aanhouden.

5 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2020 houdende maatregelen voor de
bijzondere sociale leningen, de huurwaarborgleningen, de studentenhuurcontracten en de
sociale verhuurkantoren ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen, BS 29
juni 2020 (ed. 2).
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