
‘Als minister van Zelfstandigen 
en Kmo’s is het mijn rol om 
iedereen zo snel mogelijk per-
spectief te kunnen bieden. Het 
is belangrijk om alle sectoren zo 
vlug mogelijk te kunnen herope-
nen’, benadrukte David Clarin-
val (MR) gisteren tijdens zijn 
werkbezoek aan de haven van 
Zeebrugge (zie blz. 15). Daar kon 
hij de corona-zorgen even inrui-
len voor de Brexit-zorgen. Maar 
die eerste zijn nooit ver weg. 

‘Voor de zelfstandigen die 
nog altijd niet kunnen werken, 
is het moeilijk om nog langer te 
wachten. We moeten klare wijn 
schenken over de timing van de 
versoepelingen. Voor het grote 
publiek zijn die ook psycholo-
gisch belangrijk.’ Met zijn uit-
spraken verhoogt de minister de 
druk op het Overlegcomité van 
volgende week.

De virologen zijn stilaan wat 
optimistischer over de cijfers.
‘De virologen zitten niet altijd 
op dezelfde lijn. Maar samen 
met onder meer premier Alexan-
der De Croo (Open VLD) hebben 
we hen gevraagd om tegen 26 fe-
bruari een gedetailleerd rapport 
op te stellen over de huidige 
situatie en wat onze mogelijke 
opties zijn. Hopelijk kunnen we 
daar volgende week vrijdag op 
het Overlegcomité over praten. 
En dan hoop ik dat er in de loop 
van maart en april toch iets 
mogelijk zal zijn.’

Uw voorzitter GeorgesLouis 
Bouchez pleitte al voor een her
opening van de restaurants op 
21 maart, de start van de lente. 
Biostatisticus Geert Molen
berghs (KU Leuven/UHasselt) 
benadrukt dat we nog even moe
ten volhouden en dat versoepe
lingen pas rond de paasvakantie 
mogelijk zijn.
‘De paasvakantie? Dat is te laat 
voor mij. Denk aan alle zelfstan-
digen met gesloten zaken, ter-
wijl de cijfers goed zijn. We moe-
ten niet direct alles heropenen, 
maar toch nadenken over de 
horeca en een deel van de sport-
activiteiten.’ Studenten zullen binnenkort allicht wat vaker op de campus les kunnen volgen. © Bart Dewaele 

Studenten krijgen 
langverwacht perspectief

Studenten in het hoger onderwijs,
die met beperkt perspectief aan
het tweede semester begonnen,
kregen gisteren voor het eerst in
maanden goed nieuws. Mogelijk
zullen ze binnenkort vaker welkom
zijn op de campus. 

Het streefdoel is om zo veel mo-
gelijk studenten wekelijks twee hal-
ve dagen, een dag of een equivalent
op de campus les te laten volgen. De
beperking tot 10 procent van de ca-
paciteit on campus onderwijs wordt
dan opgetrokken tot een maximum
van 20 procent. ‘Het gaat niet om de
grote heropening, maar het is een
positief perspectief voor elke indivi-
duele student en een eerste stap die
hopelijk volgende stappen moge-
lijk maakt’, zegt minister van
Onderwijs Ben Weyts (N-VA) 

‘Dit is een stevige intentie-
verklaring’, verduidelijkt Luc Sels,
rector van de KU Leuven en voorzit-
ter van de Vlaamse Interuniver-
sitaire Raad (Vlir). Hij vroeg in een
recent opiniestuk (DS 8 februari)
een prominente plaats voor het ho-
ger onderwijs op de agenda. 

‘Er is geen garantie dat elke stu-
dent twee halve dagen les zal krij-
gen, maar als de omstandigheden
het toelaten zullen alle instellingen
hun uiterste best doen om deze mo-
menten aan een zo groot mogelijke
groep studenten te verzekeren.’ 

Geen verplichting
De uitnodiging voor de campus
blijft een aanbod, geen verplich-
ting. ‘Zeker voor colleges zullen
studenten de keuze hebben tussen
online deelname en contactonder-
wijs. Docenten die zich niet veilig
voelen, creëren ruimte voor docen-
ten die wel graag op de campus les
geven.’
Aan stapsgewijze versoepelingen
hangt uiteraard een belangrijke
voorwaarde vast: de huidige evolu-
tie van de pandemie moet zich

voortzetten. ‘We moeten voorzich-
tig blijven, want ook het omgekeer-
de – een verstrenging – is nooit on-
denkbaar als de cijfers slechter
worden’, zegt Sels. ‘Studenten mo-
gen echt wel naar die datum van 15
maart uitkijken, maar laten we er
ons niet op fixeren.We volgen alles
nauwgezet op.’

‘De cijfers zijn voorlopig gun-
stig, maar het is geen tijd voor
avonturen. De vraag blijft of we de
Britse variant kunnen doorslik-
ken’, zegt biostatisticus Geert Mo-
lenberghs (UHasselt, KU Leuven).
‘De versoepelingen blijven afhan-
kelijk van vooraf bepaalde epide-
miologische criteria.’

Molenberghs benadrukt dat de
versoepelingen deel moeten uit-
maken van een groter geheel. ‘Uit-
eindelijk is het aan de politiek om
te bepalen of hier ruimte voor is.
Verschillende sectoren, zoals de
woonzorgcentra of de horeca, ma-
ken momenteel dezelfde oefe-
ning.’ 
Het onderwijsveld is ervan over-
tuigd dat meer lessen op de cam-
pus een noodzakelijk lichtpuntje
zijn. De 18 tot 25-jarigen werden de
voorbije weken vaak omschreven
als ‘vergeten groep’. Een recente
bevraging van studenten onder lei-
ding van motivatiepsycholoog
Maarten Vansteenkiste (UGent)
schetst een duidelijk beeld. 86 pro-
cent van de deelnemende studen-

ten zegt te twijfelen of ze het acade-
miejaar succesvol zullen afronden.
70 procent worstelt met de online
lessen. 

‘Veel studenten zijn al lang niet
meer op de campus geweest en
dreigen te vereenzamen’, zegt
minister Weyts daarover. Sinds
eind november kunnen alleen
essentiële practica, stille studie- en
werkplekken, beperkte campus-
momenten en specifieke activitei-
ten voor eerstejaarsstudenten ge-
organiseerd worden. 

Kotbubbel
De verschillende ministers van
Onderwijs, de VVS, de Vlir en de
Vlaamse Hogescholenraad blijven
ondertussen aandringen om het
uitgewerkte voorstel omtrent de
kotbubbel te vertalen in regel-
geving. Dat voorstel kreeg op het
recentste Overlegcomité geen
groen licht. 

Het debat is brandend actueel
na een incident in Gent. Vier stu-
denten die samen op kot zitten,
kregen er een boete voor een in-
breuk op de coronamaatregelen.

Hoewel minister van Binnen-
landse Zaken Annelies Verlinden
(CD&V) gisteren verduidelijkte dat
studenten die samen op kot zitten
en samenwonen, beschouwd kun-
nen worden als een huishouden,
blijft er veel onduidelijkheid be-
staan. Wat met residenties waar
tien, twintig, of zelfs honderd ko-
ten gevestigd zijn? En als de politie
binnenvalt: hoe kan ze dan weten
wie er effectief al maanden samen-
woont en wie niet? De meeste
studenten zijn niet gedomicilieerd
op het adres van hun kot. ‘Door het
ministerieel besluit aan te passen,
komt er duidelijkheid en rechts-
zekerheid voor studenten, koteige-
naars en ordediensten’, meent het
onderwijsveld.

Als de coronacijfers de goeie richting blijven
uitgaan, kunnen hogescholen en universiteiten vanaf 15 maart 
meer contactonderwijs aanbieden. 

HOGER ONDERWIJS

Klaas Maenhout

‘Veel studenten zijn 
al lang niet meer op 
de campus geweest 
en dreigen te 
vereenzamen’
Ben Weyts (NVA)  
Minister van Onderwijs 

‘Versoepelingen 
kunnen niet wachten 
tot de paasvakantie’

David Clarinval: ‘Volgende vrijdag moeten we klare wijn schenken.’ © bdw

Moeten we daarbij sneller af
stappen van de oorspronkelijk 
afgesproken drempelwaarden 
van 800 besmettingen en 
75 hospitalisaties per dag?
‘Ik heb intussen gelezen dat ook 
mijn collega, minister van 
Volksgezondheid Frank Vanden-
broucke (SP.A), openstaat om 
over die cijfers te spreken. Het is 
goed dat we dat nu kunnen 
doen.’

Welke versoepelingen heeft u in 
gedachten?
‘Het is te vroeg om daar al con-
creet over te zijn, maar volgende 
vrijdag moeten we klare wijn 
schenken voor de verschillende 
sectoren.’

CD&Vvoorzitter Joachim Coens 
was ‘woest’ dat het vorige Over
legcomité geen versoepelingen 
toestond voor de jongeren en de 
studenten.
‘Joachim Coens heeft gelijk. Het 
is moeilijk om iedereen meteen 
een duidelijke datum te geven, 
maar voor een paar groepen 
moet dat wel mogelijk zijn. Ik 
denk bijvoorbeeld aan de fami-
liale contacten en de versoepe-
lingen voor de jongeren. Maar, 
voor alle duidelijkheid, ik ben 
er mij van bewust dat het onmo-
gelijk is zomaar een datum te 
geven zonder de verdere evolu-
tie van de pandemie of de vacci-
natiestrategie te kennen. Net 
daarom hebben we eerst aan-
gedrongen op die roadmap van 
de virologen.’

Welke groep schuift u zelf als 
absolute prioriteit naar voren?
‘We moeten volgende week 
direct over een hele opdeling 
van de sectoren kunnen spre-
ken. Dus niet alleen over de 
horeca, maar ook over de toeris-
tische sector, de sportactivitei-
ten, het reizen, de cultuuractivi-
teiten en de evenementensector. 
Ik verwacht veel van volgende 
week vrijdag. Dat antwoord van 
de virologen wordt heel belang-
rijk.’

Simon Andries

INTERVIEW DAVID CLARINVAL, Minister van Zelfstandigen
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