
 

 

Procedure gedeeltelijke of volledige sluiting van een school1 n.a.v. een 

clusterbesmetting COVID-19 
 

1. De CLB-arts meldt een clusterbesmetting COVID-19 (2 of meer gelinkte gevallen) aan de 

medische expert van de betrokken zorgraad2.  

Op dat moment geeft de CLB-arts specifieke informatie over de concrete situatie die zich 

voordoet aan de medische expert.  

 

Indien een personeelslid van de school betrokken is, werd de arbeidsarts van de school al 

geïnformeerd door de CLB-arts. 

 

Meer informatie over de werking van de zorgraad: https://www.zorg-en-gezondheid.be/de-

medische-expert-in-het-covid-19-team-van-de-zorgraad 

Contactgegevens infectieziektebestrijding en vaccinatie: https://www.zorg-en-

gezondheid.be/contact-infectieziektebestrijding-en-vaccinatie 

 

2. De CLB-arts/arbeidsarts en de medische expert van de betrokken zorgraad overleggen samen 

welke maatregelen nodig zijn. Een mogelijke maatregel is het gedeeltelijk of volledig sluiten 

van een school (quarantaine). 

De medische expert kan indien nodig advies vragen aan de arts van het Team 

Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

 

2/A De beslissing om over te gaan tot de sluiting van een gedeelte van een klas of een 

volledige klas wordt altijd genomen door de medische expert van de betrokken zorgraad na 

overleg met de CLB-arts/arbeidsarts. De  CLB-arts deelt de beslissing van de gedeeltelijke of 

volledige sluiting mee aan de school. De burgemeester wordt geïnformeerd over de beslissing 

door de medische expert. 

 

Er worden met de school eveneens afspraken gemaakt in functie van het toekomstgericht 

heropstarten van de school. 

 

 

2/B De beslissing om over te gaan tot een gedeeltelijke sluiting van een school (meerdere 

klassen) wordt altijd genomen door de medische expert van de betrokken zorgraad na overleg 

met de CLB-arts/arbeidsarts en de burgemeester. De burgemeester oordeelt of een 

 
1 Onder school wordt verstaan een school voor kleuter-, lager en/of secundair onderwijs, een centrum leren en 
werken, Syntra Leertijd/Duaal Leren Secundair Onderwijs. Dezelfde procedure is van toepassing op de 
onderwijsinternaten. 
2 Rol medisch expert: helpt via zijn/haar kennis en ervaring om 

1. samen met het netwerk van de zorgraad de verschillende signalen te onderzoeken of te analyseren. 
2. bestuurlijke beslissingen te onderbouwen met medische argumenten om de volksgezondheid te 

beschermen. 
De medisch expert of zijn afgevaardigde kan in tweede lijn een advies vragen aan de artsen van het Team 
Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid. 
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https://www.zorg-en-gezondheid.be/contact-infectieziektebestrijding-en-vaccinatie


 

 

bijeenkomst van de lokale crisiscel wel/niet nodig is om maatregelen te kunnen nemen 

omwille van de impact van de beslissing op de omgeving. Het schoolbestuur3, de medische 

expert, de CLB-arts en de arbeidsarts van de school (indien een personeelslid betrokken is) 

worden betrokken bij het overleg van de lokale crisiscel. 

 

Er worden met het schoolbestuur eveneens afspraken gemaakt in functie van het 

toekomstgericht heropstarten van de school. 

 

 

2/C Indien vanuit preventief oogpunt overwogen wordt om de school volledig te sluiten, 

omdat het besmettingsgevaar zeer groot en alomtegenwoordig is, neemt de medische 

expert het initiatief om de burgemeester en de federaal gezondheidsinspecteur te betrekken. 

De burgemeester roept de lokale crisiscel bijeen. De burgemeester beslist in overleg met de 

lokale crisiscel, het betrokken schoolbestuur op advies van de medische expert, de CLB-arts, 

de arbeidsarts van de school en de federaal gezondheidsinspecteur, over de sluiting van de 

school.  

 

Er worden met het schoolbestuur eveneens afspraken gemaakt in functie van het 

toekomstgericht heropstarten van de school. 

 

De burgemeester brengt de gouverneur op de hoogte van de volledige sluiting van de school 

wegens een clusterbesmetting en de gouverneur meldt de volledige sluiting van de school 

aan het nationaal crisiscentrum. 

 

 

3. De school meldt de beslissing van de gedeeltelijke of volledige sluiting omwille van een 

clusterbesmetting aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten: 

- scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be 

- scholen.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be 

 

  

 
3 Het schoolbestuur of haar afgevaardigde 
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Procedure sluiting van een school wegens overmacht 
 

Indien het schoolbestuur beslist dat het wegens overmacht (bv. te veel leerkrachten afwezig) 

onmogelijk is om de school open te houden, wordt de burgemeester geïnformeerd. De 

burgemeester oordeelt of een bijeenkomst van de lokale crisiscel wel/niet nodig is om 

maatregelen te kunnen nemen omwille van de impact van de beslissing op de omgeving. Het 

schoolbestuur, de medische expert, de CLB-arts en de arbeidsarts van de school kunnen 

betrokken worden bij het overleg van de lokale crisiscel. 

 

Er worden eveneens afspraken gemaakt in functie van het toekomstgericht heropstarten van 

de school. 

 

De burgemeester brengt de gouverneur op de hoogte van de sluiting van de school wegens 

overmacht en de gouverneur meldt de sluiting van de school aan het nationaal crisiscentrum. 

 

De school deelt de beslissing van de sluiting mee aan het betrokken CLB. 

 

De school meldt de beslissing van de sluiting wegens overmacht aan het Agentschap voor 

Onderwijsdiensten: 

- scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be 

- scholen.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be 

 

Het schoolbestuur beslist na overleg met de medische expert, de CLB-arts, de arbeidsarts van 

de school en de preventie-adviseur wanneer de school opnieuw kan opstarten. De 

burgemeester wordt hierover geïnformeerd door het schoolbestuur. 
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