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Ondersteuning bij de pandemische niveaus 

Uitgangspunt Onderwijs Vlaanderen 

“Uitgangspunt is het garanderen van het recht op leren van elk kind, elke leerling in het 
kleuter-, lager en secundair onderwijs. En dat recht willen we maximaal beantwoorden door 
les in de klas, gegeven door de leerkracht.” 

We onderschrijven als ondersteuningsnetwerk dit uitgangspunt en zetten daarnaast in op 
het ‘recht op ondersteuning’ van elke aangemelde leerling. De ondersteuners worden 
aanzien als essentiële derden om in het onderwijsaanbod voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften te voorzien. Zij zullen dus maximaal ingezet worden om fysiek op de 
scholen ondersteuning te bieden.  

De scholen zullen in samenspraak met lokale besturen en preventie-adviseur de 
mogelijkheid, de keuze hebben om het fysieke onderwijs aan te vullen met digitaal 
onderwijs. Voor ondersteuners kan het digitaal aanbod of ondersteunen op afstand dan 
een uitstekende aanvulling zijn in samenspraak, na overleg met de scholen. Ook voor 
leerlingen die langdurig afwezig zijn (bv door quarantaine, besmetting) is ondersteunen op 
afstand een mogelijkheid. 

Voor ondersteuners die ondersteunen in het secundair onderwijs kan het digitaal aanbod of 
ondersteunen op afstand een aanvulling zijn wanneer de codes (oranje/rood) vereisen om 
de contacten te beperken. We zullen dit per code verder uitstippelen en verfijnen hieronder. 

Doelstellingen ONWWBB: 

o het recht op ondersteuning van onze aangemelde leerlingen zoveel mogelijk 
garanderen waar de veiligheid het toelaat fysiek, waar de veiligheid in het gedrang 
komt vanop afstand; 

o de veiligheid van de ondersteuners, leerkrachten en leerlingen waarborgen. 

Fase geel 

Algemeen 

o Alle rechthebbende ondersteuningen kunnen fysiek plaatsvinden op school. 
o Er wordt niet gesproken over contactbubbels. 
o Overleg kan fysiek op school plaatsvinden.  

Basisonderwijs 

o Alle leerlingen kunnen voltijds naar school gaan. 
o Ondersteuners passen social distancing toe bij contacten met volwassen en 

leerlingen lager onderwijs. Social distancing is niet nodig bij kleuters. 
o Ondersteuners dragen een mondneusmasker indien afstand niet kan gegarandeerd 

worden. Faceshields zijn geen volwaardig alternatief. 

Secundair onderwijs 

o Alle leerlingen kunnen voltijds naar school gaan. 
o Maximaal social distancing bij alle contacten. 
o Personeel en leerlingen dragen een mondneusmasker, ook als ze voldoende 

afstand kunnen houden. Faceshields zijn geen volwaardig alternatief. 
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Fase oranje 

Algemeen 

o Fysieke ondersteuning op school blijft mogelijk. Waar aangewezen en mogelijk 
wordt ondersteuning op afstand onderzocht en eventueel uitgewerkt.  De school en 
de ondersteuners bekijken op basis van de noden van de leerling en de 
leerkracht(en) welke vorm van ondersteuning is aangewezen. 

o Ondersteuners beperken het aantal scholen per dag en het aantal contactbubbels 
per school. Elke klasgroep of groep in de opvang wordt als een aparte 
contactbubbel gezien. 

o Hierbij bewaken we het trajectmatige van de ondersteuning. We kiezen voor 
bubbels waar ondersteuners niet eenmalig komen, maar waar ondersteuningsacties 
herhaaldelijk opgevolgd worden. 

o Waar mogelijk wordt er gezocht naar mogelijkheden om overleg tussen 
volwassenen digitaal te laten doorgaan. Fysiek overleg blijft mogelijk indien de 
veiligheidsmaatregelen (social distancing, en handen wassen) gegarandeerd 
kunnen worden. 

o Het miniteam bekijkt de noodzakelijkheid en veiligheid van de vragen en prioriteert 
welke contactbubbels als eerste worden geopend. Het zorgloket helpt hen daarbij 
indien nodig. Bij twijfel neemt het zorgloket contact op met de preventieadviseur. 

 Basisonderwijs 

o Alle leerlingen kunnen voltijds naar school gaan. 
o Ondersteuners passen social distancing toe bij contacten met volwassen en 

leerlingen lager onderwijs. Social distancing is niet nodig bij kleuters. 
o Ondersteuners dragen een mondneusmasker indien afstand niet kan gegarandeerd 

worden. Faceshields zijn geen volwaardig alternatief. 

Secundair onderwijs 

o Alle leerlingen van de 1e graad van het secundair onderwijs kunnen voltijds naar 
school gaan. Leerlingen in de 2e en 3e graad secundair onderwijs gaan 50%, in 
beginsel halve klassen. Kwetsbare leerlingen worden uitgenodigd op school. 

o Maximaal social distancing bij alle contacten. 
o Personeel en leerlingen dragen een mondneusmasker, ook als ze voldoende 

afstand kunnen houden. Faceshields zijn geen volwaardig alternatief. 

Fase rood 

Algemeen 

o Ondersteuning gebeurt in de regel digitaal. Fysieke ondersteuning blijft mogelijk 
indien de fysieke aanwezigheid van een ondersteuner noodzakelijk is om de doelen 
te behalen en er geen volwaardig digitaal alternatief is. 

o Ondersteuners beperken het aantal scholen per dag en het aantal contactbubbels 
per school tot een minimum. Elke klasgroep of groep in de opvang wordt als een 
aparte contactbubbel gezien. 

o Het zorgloket bekijkt de noodzakelijkheid en veiligheid van de vragen en prioriteert 
in samenspraak met het miniteam welke contactbubbels als eerste worden 
geopend. Bij twijfel neemt het zorgloket contact op met de preventieadviseur. 

o Hierbij bewaken we het trajectmatige van de ondersteuning. We kiezen voor 
bubbels waar ondersteuners niet eenmalig komen, maar waar ondersteuningsacties 
herhaaldelijk opgevolgd worden. 
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o Overleg gebeurt in de regel digitaal. Fysiek overleg is enkel mogelijk indien de 
fysieke aanwezigheid van een ondersteuner noodzakelijk is om de doelen te 
behalen en er geen volwaardig digitaal alternatief is. Hierbij moeten de 
veiligheidsmaatregelen (social distancing, en handen wassen) gegarandeerd 
kunnen worden. 

Basisonderwijs 

o Alle leerlingen kunnen voltijds naar school gaan. 
o Ondersteuners passen social distancing toe bij contacten met volwassen en 

leerlingen lager onderwijs. Social distancing is niet nodig bij kleuters. 
o Ondersteuners dragen een mondneusmasker indien afstand niet kan gegarandeerd 

worden. Faceshields zijn geen volwaardig alternatief. 

Secundair onderwijs 

o Alle leerlingen gaan 50% naar school, in beginsel halve klassen. Kwetsbare 
leerlingen worden uitgenodigd op school. 

o Maximaal social distancing bij alle contacten. 
o Personeel en leerlingen dragen een mondneusmasker, ook als ze voldoende 

afstand kunnen houden. Faceshields zijn geen volwaardig alternatief. 


