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Betreft

nota-overleg ‘corona en onderwijs’

Geachte leden van de Vaste Commissie,
Op woensdag 29 april heeft u een nota-overleg over ‘corona en onderwijs’. Hierbij
willen wij u graag een aantal punten meegeven.
1. Monitoring en duidelijkheid
De scholen in het primair onderwijs gaan indien mogelijk open vanaf 11 mei.
Tegelijkertijd heeft het Kabinet aangekondigd de scholen in het voortgezet
onderwijs te willen openen vanaf 1 juni. Gecommuniceerd is dat de opening van de
scholen in het primair onderwijs zorgvuldig gemonitord wordt en dat dit ook
meeweegt in het besluit voor opening van het voortgezet onderwijs. Echter, die
monitoring is niet mogelijk, omdat de tijd tussen half mei en begin juni erg kort is.
De AOb zou graag meer duidelijkheid willen hebben over hoe er gemonitord gaat
worden de komende tijd, op basis van welke kennis verdere stappen worden
genomen én welke harde randvoorwaarden van het Kabinet gelden voor het
onderwijsveld. Als het gaat om harde randvoorwaarden valt te denken aan
groepsgrootte, afstand en hygiëne.
Het onderwijspersoneel probeert zo goed als mogelijk alles in te richten, maar er
zijn ook zorgen over de gezondheid. Het is belangrijk duidelijk te communiceren op
basis van welke feiten en kennis besluiten worden genomen. Zo zijn de officiële
uitkomsten van het aangekondigde RIVM-onderzoek er nog niet. Dit onderzoek is
door minister Slob als voorwaarde genoemd voor het openen van de scholen. Het is
zeer wenselijk dat dit onderzoek er zo snel mogelijk komt en duidelijk wordt
gecommuniceerd richting het onderwijsveld.
2. De werkdruk
Er wordt veel gevraagd van het onderwijspersoneel. De werkdruk is hoger dan voor
de coronacrisis1, terwijl toen de werkdruk en burn-outcijfers onder het
onderwijspersoneel ook al te hoog was. Het onderwijspersoneel werkt hard, doet
wat er van ze gevraagd wordt en probeert het onderwijs zo goed als mogelijk vorm
te geven. Op 16 maart moesten alle scholen het roer omgooien en voor de start na
de meivakantie moeten ze opnieuw het roer omgooien. Dit vraagt veel van al het
onderwijspersoneel. Naast deze extra werkdruk blijft ook tijdens deze coronacrisis
het lerarentekort verder oplopen. Dit betekent niet alleen dat er veel nieuwe
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Dit blijkt uit de twee enquêtes die wij de afgelopen weken hebben gehouden onder onze leden.
Driekwart van het onderwijspersoneel (voornamelijk leraren) ervaart een hogere werkdruk.
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leraren nodig blijven, maar ook dat we goed voor het huidige personeel moeten
zorgen. U kunt als politiek twee dingen regelen die kunnen helpen de werkdruk te
verlagen:
- Zorg dat er extra geld is voor aanvullende ondersteuning op scholen en in
de klas. Te denken valt aan extra schoonmaak, extra conciërges of andere
beroepsgroepen die kunnen helpen de vakken die niet tot de kernvakken te
behoren aan te bieden. Ondersteuning tijdens de overblijfmomenten op
school, zodat leraren ook pauze kunnen houden.
- Help scholen en instellingen formatieproblemen te overbruggen. Zo worden
er contracten niet verlengd, omdat aanmeldingen bijvoorbeeld achterlopen.
Dit is in tijden van lerarentekorten zeer ongewenst.
3. Onderzoeken in de knel
In het wetenschappelijk onderwijs is een deel van de onderzoeken stil komen te
liggen of vertraagd. Deze worden veelal gedaan door onderzoekers met een tijdelijk
contract en op basis van externe financiering. Er zijn nu veel zorgen over de
financiering van uitlopend onderzoek en de (beperkte) mogelijkheden om tijdelijke
contracten te verlengen. Daarom vragen wij het volgende:
- Stel budget beschikbaar zodat vertraagde onderzoeken doorgang kunnen
vinden en afgerond kunnen worden zodra dat weer kan.
- Zorg voor een tijdelijke eenmalige COVID-19 ontheffing van de minister van
SZW van het verbod uit het Burgerlijk Wetboek om een tijdelijk contract na
vier jaar nogmaals eenmalig te verlengen.
Tot slot roepen wij het Kabinet op om in alle stappen die genomen worden zo
helder mogelijk te communiceren. Het is belangrijk dat het Kabinet helder is over
richtlijnen en kaders en daar ook verantwoordelijkheid voor te nemen. Maak
duidelijk welke harde randvoorwaarden gesteld worden en op basis van welke
kennis.
Wij hopen van harte dat u bovenstaande punten meeneemt in uw debat. Uiteraard
zijn wij altijd bereid dit nader toe te lichten.
Met vriendelijke groet,

Eugenie Stolk, voorzitter AOb

2/2

