
 

 
 
Gisterenavond zijn bijkomende beslissingen genomen om de stevige opmars van          
SARS-CoV-2 in Vlaanderen in te dijken. De maatregelen zijn hard en voor velen een bittere               
pil om te slikken. De overgang naar code rood voor het hoger onderwijs is dat ook, maar is                  
volledig te verantwoorden en te begrijpen. Toch mogen we ook niet blind zijn voor het feit                
dat er ook vaardigheden zijn die enkel op de campus zelf kunnen opgedaan en geëvalueerd               
worden. 
 
We beseffen de ernst van de huidige situatie. Dit is de grootste naoorlogse             
gezondheidscrisis in ons land, waar allesbehalve licht mee omgesprongen mag worden. Het            
is dan ook logisch dat de veiligheidsmaatregelen streng worden opgevolgd en dat            
overtredingen worden gesanctioneerd. 
 
Het volgen van een practicum of een labo is echter geen overtreding van die              
veiligheidsmaatregelen. Een practicum kan namelijk georganiseerd worden in een         
gecontroleerde en veilige omgeving. We mogen ons geen illusies maken, elke activiteit is             
een risico, maar sommige van die activiteiten zijn echter noodzakelijk: naar de winkel gaan,              
medische zorg verlenen, etc. Het verwerven en evalueren van competenties noodzakelijk           
voor het behalen van een diploma, is dat evengoed. Het effect van de opschorting van deze                
practica zal misschien niet vandaag of morgen worden gevoeld, maar zal duidelijk worden             
wanneer de studenten van nu aan zet zullen zijn in de economie, de academische wereld en                
de maatschappij. Onder geen beding mogen studenten essentiële competenties missen. 
 
Wij als studenten zijn en blijven solidair met de rest van de samenleving. We moeten               
allemaal offers brengen om dit virus de baas te kunnen. Telewerk is met recht en rede de                 
norm, maar wanneer het niet anders kan, gaan werknemers ter plaatse. We vragen in              
essentie enkel dat diezelfde gedachtegang wordt doorgetrokken naar het hoger onderwijs,           
met afstandsonderwijs als norm, maar waar essentiële onderwijsactiviteiten zoals practica          
en labo’s nog veilig op de campus moeten en kunnen doorgaan. 
 
Getekend: de Algemene Vergadering van de Gentse Studentenraad op 28 oktober 2020. 
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