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Betreft

onderwijs en corona in het primair en
voortgezet onderwijs

Geachte leden van de Vaste Commissie,
Aanstaande woensdag 17 juni debatteert u over onderwijs en corona in het primairen voortgezet onderwijs. De afgelopen periode hebben wij als Algemene
Onderwijsbond regelmatig onze leden bevraagd. Deze enquêtes 1 hebben wij
gebruikt als input voor de drie punten die wij u willen meegeven.
1. Het lerarentekort
Het probleem rondom het lerarentekort is door de coronacrisis weliswaar op de
achtergrond geraakt, maar juist door de coronacrisis ook extra voelbaar en nijpend.
Bij milde klachten dient het personeel thuis te blijven, hierdoor wordt het
lerarentekort nóg groter. Ook moeten mensen die in een risicogroep vallen thuis
blijven. De werkdruk is toegenomen en dat breng extra risico op uitval met zich
mee. Ondertussen wordt het lerarentekort nog steeds niet bijgehouden. Het is nog
steeds volstrekt onduidelijk hoe groot het lerarentekort is. Met de aangenomen
motie om het lerarentekort te registreren wordt in de praktijk nog niets gedaan.
Juist nu de coronacrisis het lerarentekort versterkt is het noodzakelijk beter zicht te
krijgen op het lerarentekort. Wij willen uw Kamer vragen hier nogmaals bij de
minister op aan te dringen.
2. Inzet van onbevoegden
Minister Slob heeft via een beleidsregel toestemming gegeven om in het primair
onderwijs in de G5 onbevoegden voor de klas te zetten. De AOb heeft hier grote
principiële en praktische bezwaren tegen.2 Om te voorkomen dat kinderen in grote
getale naar huis gestuurd worden, lijkt de inzet van onbevoegden onvermijdelijk. In
dit geval is er volgens de AOb echter sprake van opvang en niet van onderwijstijd.
Er kan alleen sprake zijn van onderwijstijd als de onbevoegde voldoende basis
heeft, vergelijkbaar met een LIO-student of zij-instromer, een opleiding volgt tot
leraar én werkt onder supervisie van een bevoegde leraar. Dit alles moet onderdeel
zijn van een plan om het lerarentekort op te lossen. De coronacrisis wordt
aangegrepen om langdurig te experimenteren met onbevoegden voor de klas. Dat
de minister ervoor kiest om dit eenzijdig te regelen via een beleidsregel vinden wij
niet gepast en baart ons grote zorgen voor de toekomst van ons onderwijs.
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3. Huidige situatie in het voortgezet onderwijs ongewenst
Scholen in het voortgezet onderwijs richten het onderwijs heel verschillend in. Dit
pakt nu nadelig uit voor bepaalde groepen leerlingen. Bijna de helft van het
onderwijspersoneel geeft aan dat de onderwijskwaliteit in de huidige situatie
slechter is dan in de periode van volledig afstandsdonderwijs. Slechts een kwart
vindt dat de kwaliteit is verbeterd. Daarnaast wordt er beduidend minder
onderwijstijd gerealiseerd: 30 procent van het onderwijspersoneel biedt nog de
helft van de lesstof aan vergeleken met de situatie van volledig afstandsonderwijs.
9 procent biedt maar een kwart van de lesstof aan. Slechts 10 procent realiseert in
de huidige situatie méér lesstof dan in de periode tussen 16 maart en 2 juni.
Met name leraren en schoolleiders ervaren een verhoogde werkdruk vanaf 2 juni.
Voor leraren ligt dit vooral in de combinatie van fysiek en afstandsonderwijs.
Gemiddeld wordt 40 procent van het huidige onderwijsaanbod ingevuld met fysiek
onderwijs en 60 procent met afstandsonderwijs. Ruim 70 procent van de leraren
geeft een combinatie van fysiek- en afstandsonderwijs. Onze leden in het
voortgezet onderwijs geven aan dat de huidige situatie niet werkbaar is. De
kwaliteit van het onderwijs staat onder druk, de werkdruk loopt op en de
anderhalve meter tussen leerlingen is niet te hanteren in de school én buiten de
school.
Wij hopen van harte dat u onze inbreng meeneemt in het debat. Uiteraard zijn wij
altijd bereid een nadere toelichting te geven.
Met vriendelijke groet,

Eugenie Stolk, voorzitter AOb
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