Vlaamse Hogescholenraad

Pandemiematrix academiejaar2020-2021

missie
VLHORA – Vlaamse Hogescholenraad staat voor alle Vlaamse hogescholen die door professioneel
hoger onderwijs, beoefening van de kunsten, praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en lerende
communities van de praxis, toekomst maken: toekomst van studenten, werkveld en samenleving. Om
telkens weer het beste uit iedereen te halen, samen naar topkwaliteit te streven en de samenleving
duurzaam op te bouwen.
VLHORA versterkt de maatschappelijke reputatie van Vlaamse hogescholen door hun impact op de
politieke besluitvorming te versterken, hun stem in de publieke opinie kracht bij te zetten en de ontwikkeling van lerende communities te faciliteren.
Hierbij telkens gedreven door volgende waarden: optimisme, ambitie, bondgenootschap, openheid,
loyauteit en vertrouwen.

visie
VLHORA positioneert op een krachtige en duidelijke manier de unieke maatschappelijke meerwaarde
van de Vlaamse hogescholen zowel in Vlaanderen als in de wereld, en wil internationaal (h)erkend
worden als Universities of Applied Sciences and Arts. Engaged & Connected.
VLHORA werkt proactief beleidsproposities uit en formuleert standpunten om het professioneel hoger
onderwijs, de beoefening van de kunsten en de verbinding van dit onderwijs met zowel praktijkgericht
wetenschappelijk onderzoek als met de maatschappelijke dienstverlening, meer ruimte te geven om
zich te ontwikkelen.
Als officiële gesprekspartner van de Vlaamse hogescholen met de overheid faciliteert VLHORA resultaatsgericht overleg en dialoog, zowel onderling als met andere beleidsbeïnvloeders en stakeholders.
VLHORA wordt in de media (h)erkend als woordvoerder van alle Vlaamse hogescholen samen.
VLHORA bouwt lerende netwerken uit, stimuleert onderlinge samenwerking en faciliteert uitwisseling
van kennis, ervaringen en beste praktijken tussen de hogescholen.

Pandemiematrix
De Vlaamse overheid en de Vlaamse hogescholen formuleren in samenspraak en akkoord met de GEES
een aantal essentiële randvoorwaarden bij de onderwijsscenario’s voor de Vlaamse hogescholen
zoals weergegeven in onderstaande tabel.
De tabel is op 30 november 2020 geactualiseerd in functie van de maximale inzet om het praktijkonderwijs te kunnen organiseren.

HOGESCHOLEN

Maximum aantal studenten die

ALOUDE NORMAAL
GROEN
100%

CODE GEEL



CODE ORANJE

CODE ROOD
VANAF 30 NOV 2020

Iedereen krijgt contactonderwijs,

Bezettingsgraad in de auditoria: 1 op

Bezettingsgraad in de auditoria

tegelijk op de campus aanwezig

maar niet allemaal op hetzelfde

5 met mondmaskerplicht behalve

beperkt tot 1 of 5 met

kunnen zijn

moment: mix van online en offline

voor vakken uit het modeltraject

mondmaskerplicht.

onderwijs.

eerste jaar waar 1 op 2 met

Generatiestudenten en studenten

mondmaskerplicht mogelijk is.

UPDATE 30 NOV 2020


van de graduaatsopleidingen
krijgen maximaal
contactonderwijs.


Aantal studenten in circulatie van
en naar de campus verminderen
met min. 25%.

Onderwijs in kleine groepen

Normale werking.

Bezettingsgraad 1 of 2 met mondmaskerplicht

Practica en labo-Praktijkonderwijs

Normale werking.

Bezettingsgraad 1 op 1 met mondmaskerplicht.

zoals practica, labo-oefeningen,
simulatieonderwijs, …
Stages

Bezettingsgraad beperkt tot 1 op 5
met mondmaskerplicht.

UPDATE 30 NOV 2020

Veiligheidsvoorschriften van de stageplaats zijn van toepassing
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HOGESCHOLEN

Afstandsonderwijs

ALOUDE NORMAAL
GROEN

CODE GEEL

Afstandsonderwijs in



Mix online-offline.

functie van optimaal



Online met hoge kwaliteitseisen/

onderwijs, geen COVID-19
restricties.

CODE ORANJE

CODE ROOD
VANAF 30 NOV 2020

Maximaal.

blended onderwijs


(met contact voor verdiepende
activiteiten).

Examens

Derden op de campus

Volgens de richtlijnen van CELEVAL.

OK

OK, mits voorschriften rond hygiëne

Aanwezigheid van niet-essentiële

Niet toegelaten voor niet essentiële

en social distance verzekerd kunnen

derden beperken. Indien toch nodig,

derden.

worden.

mits inachtneming van de nodige
veiligheidsmaatregelen.

Onderzoeksactiviteiten op de

OK

campus

OK, mits voorschriften rond hygiëne

Enkel die onderzoeksactiviteiten

Enkel die onderzoeksactiviteiten die

en social distance verzekerd kunnen

waarvoor aanwezigheid van de

omwille van veiligheidsreden of andere

worden.

onderzoeker(s) op de campus

essentiële belangen noodzakelijk zijn.

noodzakelijk is.
Kunstopleidingen waar directe

Normale werking.

Richtlijnen van de professionele sectoren (cultuur met onderscheid met



Enkel toegelaten volgens de

contacten of druppels zich voordoen

publiek of zonder publiek) als toets, en mits positief advies van de

protocollen van de professionele

(dans, blaasinstrumenten, …)

preventieadviseur.

cultuursectoren (zoals repetities ind
e podiumkunsten), in functie van

UPDATE 30 NOV 2020

virusload, en mits akkoord van de
preventieadviseur.


Als ze daarvoor niet de
mogelijkheden hebben (bijv.
vleugelpiano, beeldhouwwerk, …),
kan een heel beperkte groep van
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HOGESCHOLEN

ALOUDE NORMAAL
GROEN

CODE GEEL

CODE ORANJE

CODE ROOD
VANAF 30 NOV 2020
studenten in HKO (zowel de
muzische als de beeldende
kunsten) gebruik maken van
individuele oefenruimtes om hun
discipline te kunnen oefenen.

Lessen met een sportcomponent

Normale werking

Richtlijnen van de professionele sectoren (sport met onderscheid met publiek



of zonder publiek) als toets, en mits positief advies van de preventieadviseur.

UPDATE 30 NOV 2020

Binnen: enkel laagintensieve
contactloze sportlessen waarbij
telkens 1,5 m afstand bewaard
wordt. Mondmaskerplicht tenzij
afstand ten alle tijden kan
gegarandeerd worden



Buiten: matig intensieve lessen
kunnen doorgaan, waarbij
contactloze beweeg- en
sportactiviteiten en individuele
oefenvormen de voorkeur krijgen.
Indien mogelijk met mondmasker en
max. in groepen van 4.



Bubbels zo weinig mogelijk mengen.



Douches blijven gesloten,
kleedkamers enkel toegankelijk
onder bepaalde voorwaarden (zie
regels SO ).



Positief advies van de
preventieadviseur.

Gebruik van materiaal van de
instelling

Normale werking.

Normale werking met extra aandacht
voor hygiëne.
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OK - extra hygiënemaatregelen

Beperken tot het noodzakelijke
minimum.

HOGESCHOLEN

Inschrijvingen

ALOUDE NORMAAL
GROEN
Normale werking.

CODE GEEL

Normale werking met aandacht voor

CODE ORANJE

Digitaal of op afspraak.

CODE ROOD
VANAF 30 NOV 2020
Enkel digitaal.

een gespreide planning.
Sociale studentenzones

Normale werking.

Met respect voor afstandsregels.

(enkel mits reservatie en voor een beperkte groep studenten).

UPDATE 30 NOV 2020
Activiteiten met publiek zoals sport,

Normale werking.

Volgens de regels van de

Niet toegelaten.

professionele sectoren.

beoefening van kunsten
Studentenleven

Niet toegelaten behalve voor veilig georganiseerde stille studieplekken

Normale werking.

Volgens de regels van de

Niet toegelaten op de campus.

Niet toegelaten.

samenleving met aandacht voor
regels horeca, social distancing en
mondmaskers, het vermijden van
situaties waar geroepen, gezongen of
gedanst wordt.
Bekijk de coronamaatregelen voor studentenactiviteiten in het hoger onderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-studentenactiviteiten-hoger-onderwijs

Studentenkamers

Normale werking.

Volgens de regels van de huurmarkt.

Verluchting en ventilatie

Normale werking.

Extra verluchten en ventileren, minstens elk anderhalf uur.

Hygiëne

Basis schoonmaak.

Extra schoonmaak na elke wissel van studenten.

Social distancing 1,5 m en

Normale werking.

Mondmasker bij alle contacten waarbij de afstand niet gegarandeerd kan worden;

mondmaskers

verplichtingen mondmaskers veiligheidsraad worden toegepast.

Bijkomende veiligheidsvoorschriften (bijv. inzake handhygiëne, ontsmetten van lokalen, ventilatie, …) worden op basis
van een lokale risicoanalyse vastgelegd in hogeschoolspecifieke veiligheidsprotocollen.
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