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Corona en vaccins

Briefnr.

Geachte ministers Van Engelshoven en Slob,
Tijdens de coronapandemie gaat het onderwijs door onder ingewikkelde
omstandigheden. In het primair- en voortgezet onderwijs wordt zoveel als mogelijk
fysiek les gegeven en in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs is er veelal
overgeschakeld op online onderwijs.
Dit vraagt veel van het onderwijspersoneel, maar ook van leerlingen, studenten en
ouders. Er zijn zorgen over gezondheid, de werkdruk en de kwaliteit van onderwijs.
Het is daarom van groot belang dat het onderwijs zo snel als mogelijk weer terug
kan gaan naar een zo normaal mogelijke situatie waarbij fysiek onderwijs wordt
gegeven en lesuitval tot het minimum wordt beperkt. Onderwijs is van groot belang
voor de ontwikkeling van kinderen en dus ook de ontwikkeling van de
maatschappij. De mensen die het onderwijs verzorgen zijn daarbij van vitaal
belang.
Wij pleiten er daarom voor om onderwijspersoneel voorrang te geven bij een
vaccin.
De AOb vraagt u bij het Kabinet te pleiten voor voorrang en hier goede afspraken
over te maken met vertegenwoordigers van het onderwijspersoneel en de
werkgevers. Een vaccin mag nooit verplicht worden, maar moet met voorrang
beschikbaar komen voor mensen in het onderwijs.
Het Kabinet kiest ervoor om scholen open te houden en leraren en docenten fysiek
les te laten geven aan grote groepen leerlingen. Het is dan ook logisch dat het
onderwijspersoneel voorrang krijgt bij vaccinatie.
Voor nu, zo lang er nog niet gevaccineerd kan worden, moet voorrang bij
sneltesten geregeld worden. Hier hebben wij al eerder bij u op aangedrongen.

1/2

Wij hopen dat u dit punt inbrengt in uw besprekingen met het Kabinet en dat u
staat voor veilig en kwalitatief goed onderwijs, van basisschool tot universiteit.
Met vriendelijke groet,

Eugenie Stolk
Voorzitter Algemene Onderwijsbond
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