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Corona in het onderwijs
VLAANDEREN | De kogel is door de kerk: de herfstvakantie loopt dit jaar tot en
met 11 november. Die beslissing is er niet zomaar gekomen. Vlaams minister van
Onderwijs Ben Weyts (N-VA) was er aanvankelijk tegen. Maar afgelopen weekend
veranderde hij van mening.

Vakantie verlengd
De druk op de onderwijsminister werd erg groot.
Na nieuw advies van experten besliste hij afgelopen
zondagavond de herfstvakantie te verlengen. ‘Leerkrachten zijn toe aan een welverdiende en verlengde
adempauze’, zei Weyts. Viroloog Marc Van Ranst
is tevreden met deze beslissing. ‘Zo telt de vakantie
twaalf dagen. Dat is het dubbele van de incubatietijd.
Als alle leerlingen thuisblijven, kan je tot een soort
reset komen van de epidemie op scholen.’ Jonge kinderen moeten tijdens de vakantie wel opgevangen
worden. ‘Breng ze niet naar de grootouders!’ zegt
viroloog Steven Van Gucht.

Blussen
Omwille van de vele besmettingen pleiten wetenschappers voor een korte, strenge lockdown. Maar
daar wil Vlaams minister-president Jan Jambon
(N-VA) voorlopig niet van weten. ‘Ik zou nu mijn
huis kunnen blussen, want misschien komt er straks
een brand’, zei hij smalend. Maar infectiologe Erika
Vlieghe vindt Jambon te laks. ‘Het brandt zeker en
vast wel. Minder uitslaand dan in Brussel en Wallonië. Maar je moet niet wachten tot een brand je halve
huis vernield heeft voor je duidelijker maatregelen
neemt.’
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Ben Weyts leek wekenlang zeker van zijn stuk. Het
onderwijs moest en zou openblijven. Rectoren van
de universiteiten spraken hun twijfels uit. De Universiteit van Gent kondigde zelfs code rood aan. Na
de vakantie mogen de studenten voorlopig geen live
lessen meer volgen. Het afstandsonderwijs wordt
weer volle bak ingevoerd. Het basisonderwijs leek
buiten schot te blijven. Wie jonger is dan twaalf
loopt weinig risico om besmet te worden met het
coronavirus. Maar de leerkrachten wel. En die
begonnen in groten getale uit te vallen.

