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Utrecht, 1 september 2020 

Betreft: corona en onderwijs 

 

Geachte leden van de Commissie voor Onderwijs en VWS, 

Deze week spreekt u met het kabinet over corona en onder meer het onderwijs. In aanloop 
daarnaartoe brengen wij graag het volgende onder uw aandacht.  
 
In de zomer zijn we helaas geconfronteerd met een opleving van het coronavirus. Dat heeft 
geleid tot een toename van de zorgen bij leerlingen/studenten, hun ouders, medewerkers en 
leidinggevenden op de scholen in het primair en voortgezet onderwijs, alsmede in het middelbaar 
beroepsonderwijs. Daarnaast is er discussie geweest over ventilatie die de minister heeft doen 
besluiten tot de oprichting van het LCVS.  
 
Scholen zijn in deze enigszins gewijzigde situatie druk doende geweest leerlingen/studenten en 
onderwijspersoneel in een zo veilig mogelijke situatie op school te ontvangen en iedereen doet 
zijn best de basisregels zoals die in de protocollen staan uit te voeren en na te leven.  
 
Uitval en continuïteit van onderwijs 
Met de minister hebben we over tal van zaken gesproken zoals die ook terug te vinden zijn in het 
servicedocument dat afgelopen maandag als bijlage bij de brief aan uw Kamer is mee gezonden.  
 
Evenals de minister zijn wij van mening dat we alles op alles moeten zetten om het onderwijs op 
de scholen te laten plaatsvinden omdat elk alternatief nadelen heeft voor een grote groep 
leerlingen. In een tijd van een oplopend lerarentekort vraagt dit om de beschikbaarheid van 
zoveel mogelijk medewerkers. Des te meer uitval des te meer de continuïteit van het onderwijs 
onder druk komt te staan. Uitval is er ook als medewerkers zich moeten laten testen.  
 
In de praktijk zien we nu dat het proces van testen te lang duurt, soms bijna een week. Dat is niet 
acceptabel, vergroot de organisatorische problemen in de scholen en brengt de gezamenlijke 
ambitie het onderwijs op school te kunnen continueren in gevaar. Als kinderen niet naar school 



kunnen, heeft dat daarnaast ook vaak voor ouders/verzorgers direct als gevolg dat zij dan ook 
niet kunnen werken.  
 
In het begin van de crisis in het voorjaar is duidelijk geworden dat onderwijs, naast de zorg en 
andere sectoren, van vitale betekenis is voor ons land.  
 
Prioriteit in testproces 
Wij doen een dringend beroep op u bij het kabinet aan te dringen op prioriteit in het testproces 
voor medewerkers van deze vitale sectoren. Wij begrijpen dat het kabinet inzet op versnelling van 
de test capaciteit voor iedereen en steunen dat zeer. Maar in de huidige omstandigheden leidt 
onnodig verzuim tot minder of geen onderwijs voor leerlingen/studenten en dat staat haaks op 
onze gezamenlijke ambitie. Van het aanvragen van de test tot de uitslag moet kunnen 
plaatsvinden binnen 1 werkdag.  
 
Nu al zien we dat scholen overwegen testen in te kopen bij private aanbieders die wel snel 
kunnen leveren. Dat zouden we toch niet moeten willen. Wij doen dan ook een dringend beroep 
op u om het kabinet te overtuigen prioriteit te geven aan vitale sectoren in het testproces.  
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