Scenario’s_Volwassenenonderwijs_2020.07.02

Uitgangspunten volwassenonderwijs:
Ook voor het niet-leerplichtonderwijs vertrekken we maximaal van het recht op leren. Voor cursisten van de basiseducatie (CBE) en het secundair
volwassenenonderwijs (CVO) is onderwijs vaak een noodzaak vanuit economisch én maatschappelijk perspectief. Als erkende vestigingsplaatsen van het
volwassenenonderwijs lokalen delen met andere onderwijsniveaus of andere diensten, maakt de preventieadviseur een risicoanalyse voor de organisatie van
de gelijktijdige lesmomenten en de wisselmomenten (o.a. vermijden van samenscholing, hygiënemaatregelen) zodat de leeractiviteiten van beiden,
naargelang de fase kunnen plaatsvinden.

Onderscheiden pandemische niveaus of fasen
NUL
RISICO

GROEN

LAAG
RISICO

GEEL

MATIG
RISICO

ORANJE

HOOG
RISICO

ROOD

Er is een vaccin beschikbaar en/of er is groepsimmuniteit. Alle contacten kunnen plaatsvinden. Handhygiëne (voor eten en
na toiletbezoek) blijft noodzakelijk.
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.
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.
Er zijn wijdverspreide besmettingen in de samenleving en er zijn nieuwe uitbraken en clusters. Contacten tussen mogelijke
verspreiders moeten maximaal vermeden worden.
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CVO
Contactonderwijs on site

GROEN
100% van de cursisten

GEEL
Max 100% van de
cursisten

ORANJE
Max 50% van de capaciteit
(lesmomenten*cursisten)
per lesplaats op weekbasis
Geef prioriteit aan vakken
die niet online kunnen
(praktijkvakken, …) en aan
cursisten voor wie online
onderwijs
moeilijk/onmogelijk is
Max 10 cursisten +
lesgever per lokaal,
cursisten uit risicogroep
enkel na akkoord
behandelende arts

Afstandsonderwijs als
alternatief voor
contactonderwijs
Derden in het centrum1

1

ROOD
Max 25% van de
capaciteit
(lesmomenten*cursisten)
per lesplaats op
weekbasis
Geef prioriteit aan
vakken die niet online
kunnen (praktijkvakken,
…) en aan cursisten voor
wie online onderwijs
moeilijk/onmogelijk is
Max 10 cursisten +
lesgever per lokaal,
cursisten uit risicogroep
enkel na akkoord
behandelende arts

Normale werking

Normale werking

Rest van de onderwijstijd

Rest van de onderwijstijd

OK

OK

Beperk de aanwezigheid
Enkel essentiële derden
van niet essentiële derden
en indien toch nodig voor
een activiteit, neem hierbij
dan de nodige
veiligheidsmaatregelen in
acht.

Essentiële derden zullen in de draaiboeken verder gespecifieerd worden.
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Extra-murosactiviteiten
(eendaagse uitstappen,
meerdaagse uitstappen,…)

OK

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

OK

Gebruik infrastructuur en
klaslokalen

OK

Pauzemomenten
Handhygiëne
Ventilatie

Normale werking
Basis
Normale werking
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Extra-murosactiviteiten
kunnen doorgaan,
volwassenen passen best
veiligheidsmaatregelen
toe in contacten met
andere volwassenen,
volgens de regels die in
de bredere samenleving
gelden. (vb. kunnen
groepsverplaatsingen met
openbaar vervoer?)
OK volgens de regels die
in de bredere
samenleving gelden.

OK

Normale werking
Extra
Extra verluchten en
ventileren

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

Extra-murosactiviteiten
worden opgeschort.

Activiteiten voor
volwassenen worden
maximaal contactloos
(digitaal) georganiseerd.
Enkel bijeenkomsten die
essentieel zijn voor het
onderwijs kunnen met de
nodige
veiligheidsmaatregelen
doorgaan.
Cursisten krijgen een
vaste plaats in een vaste
klasruimte.

Activiteiten voor
volwassenen worden
maximaal contactloos
(digitaal) georganiseerd.
Enkel bijeenkomsten die
essentieel zijn voor het
onderwijs kunnen met de
nodige
veiligheidsmaatregelen
doorgaan.
Cursisten krijgen een
vaste plaats in een vaste
klasruimte.

Meegebracht
lunchpakket kan in de
klasbubbel genuttigd
worden.
Binnen klasbubbel
Extra
Extra verluchten en
ventileren

Meegebracht
lunchpakket kan in de
klasbubbel genuttigd
worden.
Binnen klasbubbel
Extra
Extra verluchten en
ventileren
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Social distancing (1,5 m)
Mondmaskers

Normale werking

Uitgangspunt: er wordt
bij alle contacten een
mondmasker gedragen
tenzij social distancing
(1,5 m) kan gegarandeerd
worden.

Uitgangspunt: er wordt bij
alle contacten een
mondmasker gedragen
tenzij social distancing (1,5
m) kan gegarandeerd
worden.

Uitgangspunt: er wordt
bij alle contacten een
mondmasker gedragen
tenzij social distancing
(1,5 m) kan
gegarandeerd worden.

Stages / duaal leren

Normale werking

Normale werking

Examens met jury…

Normale werking

Normale werking

Volgens de regels van de
sector
Enkel contactloze
alternatieven kunnen
nog doorgaan.

Opleidingen met partners
(vdab, …)

Normale werking

Normale werking

Volgens de regels van de
sector
Alles kan door gaan,
inclusief noodzakelijke
aanwezigheid van derden,
mits de nodige
veiligheidsmaatregelen in
acht genomen kunnen
worden.
Max 50% van de capaciteit
(lesmomenten*cursisten)
per lesplaats op weekbasis
Geef prioriteit aan vakken
die niet online kunnen
(praktijkvakken, …) en aan
cursisten voor wie online
onderwijs
moeilijk/onmogelijk is
Max 10 cursisten +
lesgever per lokaal,
cursisten uit risicogroep
enkel na akkoord
behandelende arts

Scenario’s_Volwassenenonderwijs_2020.07.02

Max 25% van de
capaciteit
(lesmomenten*cursisten)
per lesplaats op
weekbasis
Geef prioriteit aan
vakken die niet online
kunnen (praktijkvakken,
…) en aan cursisten voor
wie online onderwijs
moeilijk/onmogelijk is
Max 10 cursisten +
lesgever per lokaal,
cursisten uit risicogroep
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enkel na akkoord
behandelende arts
Gebruik van materiaal van het
cvo

Normale werking

Normale werking

OK – extra
hygiënemaatregelen

Inschrijvingen

Normale werking

Normale werking

Digitaal of op afspraak

CBE
Contactonderwijs on site

GROEN
100% van de cursisten

GEEL
Max 100% van de
cursisten

ORANJE
Max 50% van de
capaciteit
(lesmomenten*cursiste
n) per lesplaats op
weekbasis

ROOD
Max 50% van de
capaciteit
(lesmomenten*cursis
ten) per lesplaats op
weekbasis

Geef prioriteit aan
vakken die niet online
kunnen (praktijkvakken,
…) en aan cursisten
voor wie online
onderwijs
moeilijk/onmogelijk is

Geef prioriteit aan
vakken die niet
online kunnen
(praktijkvakken, …)
en aan cursisten voor
wie online onderwijs
moeilijk/onmogelijk
is

Max 10 cursisten +
lesgever per lokaal,
cursisten uit risicogroep
enkel na akkoord
behandelende arts
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Gebruik van nietpersoonlijk materiaal tot
het noodzakelijke
minimum beperken
Enkel digitaal

Max 10 cursisten +
lesgever per lokaal,
cursisten uit
risicogroep enkel na
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akkoord
behandelende arts

2

Afstandsonderwijs als
alternatief voor
contactonderwijs
Derden in het centrum2

Normale werking

Normale werking

Rest van de
onderwijstijd

Rest van de
onderwijstijd

OK

OK

Enkel essentiële
derden

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

OK

Beperk de
aanwezigheid van niet
essentiële derden en
indien toch nodig voor
een activiteit, neem
hierbij dan de nodige
veiligheidsmaatregelen
in acht.
Extra-murosactiviteiten
worden opgeschort.
Uitzondering hierop zijn
observatieactiviteiten
en praktijklessen op
verplaatsing in functie
van de opleiding.

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

OK

Extra-murosactiviteiten
kunnen doorgaan,
volwassenen passen best
veiligheidsmaatregelen
toe in contacten met
andere volwassenen,
volgens de regels die in
de bredere samenleving
gelden. (vb. kunnen
groepsverplaatsingen met
openbaar vervoer?)
OK volgens de regels die
Activiteiten voor
in de bredere
volwassenen worden
samenleving gelden.
maximaal contactloos
(digitaal)
georganiseerd. Enkel
bijeenkomsten die

Extramurosactiviteiten
worden opgeschort.

Activiteiten voor
volwassenen worden
maximaal
contactloos (digitaal)
georganiseerd. Enkel
bijeenkomsten die

Essentiële derden zullen in de draaiboeken verder gespecifieerd worden.
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essentieel zijn voor het
onderwijs kunnen met
de nodige
veiligheidsmaatregelen
doorgaan.
Gebruik infrastructuur en
klaslokalen

OK

OK

essentieel zijn voor
het onderwijs
kunnen met de
nodige
veiligheidsmaatregel
en doorgaan.
Cursisten krijgen een
Cursisten krijgen een
vaste plaats in een vaste vaste plaats in een
klasruimte.
vaste klasruimte.

Pauzemomenten
Handhygiëne

Normale werking
Basis

Normale werking
Extra

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

Ventilatie

Normale werking

Social distancing (1,5 m)
Mondmaskers

Normale werking

Extra verluchten en
ventileren
Uitgangspunt: er wordt
bij alle contacten een
mondmasker gedragen
tenzij social distancing
(1,5 m) kan gegarandeerd
worden.

Extra verluchten en
ventileren
Uitgangspunt: er wordt
bij alle contacten een
mondmasker gedragen
tenzij social distancing
(1,5 m) kan
gegarandeerd worden.

Extra verluchten en
ventileren
Uitgangspunt: er
wordt bij alle
contacten een
mondmasker
gedragen tenzij social
distancing (1,5 m)
kan gegarandeerd
worden.

Opleidingen met partners
(vdab, …)

Normale werking

Normale werking

Max 50% van de
capaciteit
(lesmomenten*cursiste
n) per lesplaats op
weekbasis

Max 50% van de
capaciteit
(lesmomenten*cursis
ten) per lesplaats op
weekbasis
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Meegebracht
lunchpakket kan in
de klasbubbel
genuttigd worden.
Binnen klasbubbel
Extra
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Geef prioriteit aan
vakken die niet online
kunnen (praktijkvakken,
…) en aan cursisten
voor wie online
onderwijs
moeilijk/onmogelijk is
Max 10 cursisten +
lesgever per lokaal,
cursisten uit risicogroep
enkel na akkoord
behandelende arts

Gebruik van materiaal van het
cbe

Normale werking

Normale werking

OK – extra
hygiënemaatregelen

Inschrijvingen

Normale werking

Normale werking

Digitaal of op afspraak
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Geef prioriteit aan
vakken die niet
online kunnen
(praktijkvakken, …)
en aan cursisten voor
wie online onderwijs
moeilijk/onmogelijk
is
Max 10 cursisten +
lesgever per lokaal,
cursisten uit
risicogroep enkel na
akkoord
behandelende arts
Gebruik van nietpersoonlijk materiaal
tot het noodzakelijke
minimum beperken
Enkel digitaal
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