
Beste cursisten 
 
De GEES (Groep van Experten die de ExitStrategie voorbereiden) heeft deze week 
beslissingen genomen met betrekking tot de heropstart van de contactlessen in het 
volwassenenonderwijs. Deze beslissingen zijn bekrachtigd door de overheid en zijn dus 
BINDEND. De belangrijkste boodschap is: de toegestane heropstart door de GEES-
werkgroep is het maximale dat kan. Dit laat geen ruimte voor interpretatie. Integendeel, 
daarbinnen moeten centra zelf nog selecteren. Het blijft de bedoeling dat zo weinig 
mogelijk cursisten naar het centrum komen. Dit zowel voor lessen, inschrijvingen, 
evaluaties, administratieve verplichtingen,… 
 
UITGANGSPUNT GEES 
 
Veiligheid primeert op pedagogische noden. Het besmettingsgevaar en het 
gezondheidsrisico bij volwassenen is groot. Het mixen van generaties en de grotere 
geografische spreiding van de woonplaats van cursisten noodzaakt virologische 
terughoudendheid bij de heropstart van het volwassenenonderwijs. Daarom is het belangrijk 
dat de centra zich strikt houden aan de goedgekeurde afspraken voor de heropstart. 
 
Het is beter minder op te starten op een veilige en beheersbare manier, dan veel op te 
starten met risico voor de veiligheid van personeel en cursisten. Maximaal blijven inzetten 
op afstandsonderwijs is dan ook het basisprincipe. 
 
CONCREET 
 
Opstart contactlessen 
 
Vanaf 1 juni tot en met einde schooljaar: 
 
Enkel NT 2 richtgraad 1 en de modules van diplomagerichte praktijkopleidingen 
waarin afstuderende cursisten zitten MOGEN in contact heropgestart worden, mits alle 
nodige veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden. De GEES lijst de studiegebieden 
op. De studiegebieden die NIET worden opgenomen in deze lijst en alle andere opleidingen 
(niet praktijkgerichte), MOGEN NIET in contact heropgestart worden, onder GEEN ENKEL 
BEDING. 
 
Voor CVO Cursa betekent het voorgaande dat: 

• we de lessen NT2, RG1 KUNNEN heropstarten in contact; 
• we enkel volgende studiegebieden in contact KUNNEN heropstarten in die modules 

waar afstuderenden zitten:  Auto, Haartooi, Hersteller witgoed, Horeca (geen 
drankenkennis), Lassen, Schoonheidszorgen, Schrijnwerkerij (meubelmakerij niet!) 
zorgopleidingen. De leerkrachten zullen contact met jullie opnemen in de loop van 
volgende week als de lessen doorgaan.  

• Wat we dit schooljaar NIET meer mogen heropstarten in contact: Meubelmakerij 
(niet diplomagericht), Huishoudelijk koken (niet diplomagericht), ICM (omdat we nog 
geen afstuderende cursisten hebben) Kleding/mode (niet diplomagericht), en de 
andere niet-praktijkgerichte studiegebieden: ICT, Talen, Grafische communicatie, 
fotografie), NT2 hogere richtgraden en AAV. De modules binnen deze opleidingen 
blijven we zo veel mogelijk in afstand voorzien.  
 

Voor élke module die in contact mag opgestart worden maken we in samenwerking met onze 
preventieadviseur een risicoanalyse van de lesplaats. Op basis hiervan gaan we alle nodige 
maatregelen treffen. Het spreekt vanzelf dat de absolute voorwaarde om een les überhaupt 
te kunnen opstarten "VEILIGHEID" is. Kunnen we dit niet garanderen, dan starten we niet op 
in contact en blijven we voor afstandsonderwijs kiezen. 



 
Secretariaat, inschrijvingen, infomomenten: 
 
Verplaatsingen door cursisten naar het centrum zullen we maximaal beperken. Dit 
geldt ook voor de loketfunctie voor inschrijvingen, administratieve verrichtingen,… De 
secretariaten zijn telefonisch bereikbaar maar zijn tot nader order niet geopend voor 
cursisten. Inschrijvingen kunnen telefonisch waarna het inschrijvingsformulier ter 
ondertekening opgestuurd zal worden. 
 
 
Verder kunnen we nu al melden dat we op 9 juni ek. een digitale 
infoavond zullen organiseren. Meer info vind je op onze website 
www.cursa.be 
 
 
Praktische vragen: 
 
Hiervoor verwijs ik naar de antwoorden die wij kregen van de overheid: 
 
Terugbetaling van inschrijvingsgeld: De inschrijvingsgelden betreffen overheidsgelden. De 
inschrijvingsgelden worden in volledigheid door de CVO doorgegeven aan de overheid. 
Flankerend stort de overheid - met een relais van zo’n 2 jaar - de werkingsmiddelen naar de 
CVO door. De CVO beschikken als dusdanig niet over de inschrijvingsgelden en kunnen als 
gevolg hiervan geen inschrijvingsgelden terugstorten. De kosten die gemaakt werden voor 
verbruiksgoederen kunnen wel terugbetaald worden.”  
Cursa engageert zich evenwel om voor de praktijklessen volgende inhaalmogelijkheden te 
voorzien: wie zich inschrijft  en betaalt voor 1 module (bijv. maandagavond) mag van 
september tot en met oktober een tweede avond gratis komen als de veiligheid van de 
cursist kan gegarandeerd worden (maximum aantal cursisten per werkplaats/lokaal…..).    
 
 
Betaald educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof: afstandsonderwijs telt mee. Waar de 
lessen gestopt worden omdat afstandsonderwijs niet mogelijk is stopt ook het BEV en VOV. 
Welke modules gestopt worden zal in de loop van volgende week meegedeeld worden. 
 
 
Wie nog vragen heeft kan steeds contact opnemen met de secretariaten of mij mailen op 
herwig.bruyninx@cursa.be 
 
 
 
Hou het veilig en hopelijk zien we elkaar in september gezond en wel terug. 
 
 
 
Herwig Bruyninx 
Directeur 
 

http://www.cursa.be/

