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2500 EJ Den Haag 

 

Datum: 23 november 2020 

Geachte mevrouw Van Engelshoven, geachte heren Slob en De Jonge,   

We waarderen het dat het kabinet het openhouden van de scholen en onderwijsinstellingen als 
een bijzonder grote prioriteit heeft bestempeld. Maar nu de besmettingen met het coronavirus 
weer fors oplopen, nemen de zorgen in het onderwijsveld toe. Wij vragen u dan ook in deze brief 
aandacht voor een betere bescherming van het onderwijspersoneel.  

Wij zien het belang van het openhouden van het onderwijs dagelijks terug. Eerdere opschorting 
van het fysieke onderwijs heeft een immense impact op leerlingen en studenten gehad en heeft – 
ook op langere termijn – aanzienlijke gevolgen voor de studieprestaties en het welbevinden van 
de jeugd. Leerlingen en studenten zijn opgelucht dat het fysieke onderwijs – zoveel mogelijk – 
doorgaat en zijn inmiddels volop bezig om de vertragingen in hun programma in te lopen. Het 
herintroduceren van uitsluitend onderwijs op afstand zou een uiterste noodgreep mogen zijn; die 
opvatting horen we volop om ons heen, van leerlingen en studenten, maar ook van (stage) 
bedrijven, bestuurders, schoolleiders, docenten én ouders.  

Het openhouden van de scholen en onderwijsinstellingen moet vanzelfsprekend wel verantwoord 
en veilig kunnen, vooral ook voor onze onderwijsmedewerkers. De zorgen onder 
onderwijspersoneel nemen snel toe. Bestuurders en schoolleiders kunnen die zorgen helaas niet 
wegnemen.  

Niet alles is direct beïnvloedbaar in deze crisis, maar één maatregel die de veiligheid onder 
onderwijspersoneel op korte termijn kan verhogen is wel mogelijk: het snel versterken van de 
eigen bescherming tegen het virus met een boosterprik.  
Ervaringen uit het buitenland laten zien dat daarvan een gunstig effect uitgaat, in de eerste plaats 
op de bescherming van de medewerkers, maar zeker ook op de druk in de zorg. Daarnaast zal het 
op korte termijn een positief effect hebben op de continuïteit van het fysieke onderwijs aan 
leerlingen en studenten.  



     
 

          
 

Als één van de vitale sectoren in de samenleving doen we een dringend beroep op u om het 
onderwijs-gevend personeel waarbij de tweede vaccinatie langer dan een half jaar geleden heeft 
plaatsgevonden – na het zorgpersoneel – met voorrang in aanmerking te laten komen voor een 
boosterprik. Ook pleiten we voor een meer voortvarende aanpak van aanvullende maatregelen, 

zoals de verbetering van de ventilatie op scholen. Op die manier laten wij samen aan het 
onderwijspersoneel zien dat hun gezondheid onze, maar ook uw volledige aandacht heeft.  

We willen hierover graag op zeer korte termijn met u in overleg en we zien uw uitnodiging 
hiertoe graag tegemoet.  

Hoogachtend, 
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voorzitter VO-raad      voorzitter PO-Raad 
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