
Verklaring van de AOb, 3 februari 2021: 
 
De AOb is verbaasd over de manier waarop het kabinet de heropening van het 
primair onderwijs regisseert. Nog voor partijen op het servicedocument en de 
bijbehorende brieven en q&a’s konden reageren, stonden de teksten al op de 
site en waren ze al naar de schoolbesturen gestuurd. We kregen dit document 
pas in de middag en we hebben tijd nodig om de documenten te bestuderen en 
eventueel te vertalen naar een protocol. 
  
In een persverklaring heeft minister Slob inmiddels laten weten dat praktische 
richtlijnen zijn opgesteld in overleg met de ‘vertegenwoordigers van leraren, 
schoolleiders en schoolbesturen’. De AOb herkent zich niet in die bewering en 
stelt dat het servicedocument naar buiten is gegaan zonder de inbreng van het 
onderwijspersoneel dat zij vertegenwoordigt. Het departement kwam heel laat 
met de concept-documenten en wenste niet te wachten op eventuele 
uitwerkingen.  
  
Minister Slob heeft ook een brief naar leraren en scholen gestuurd. Daarin 
erkent de minister de zorgen van het personeel en komt hij daar ook 
gedeeltelijk aan tegemoet. “We hebben altijd benadrukt dat we niemand 
houden aan het onmogelijke, en corona kan zorgen voor overmachtssituaties, 
waarin scholen organisatorische maatregelen moeten treffen.” We roepen 
besturen en scholen op om dat ook zorgvuldig te doen. 
 
Minister Slob gaat ook in op de individuele zorgen van onderwijspersoneel 
“Mochten leraren, schoolleiders en bestuurders er soms niet uitkomen, dan 
kunnen jullie je wenden tot de bonden, de PO-Raad en de AVS. Zij hebben 
aangegeven met specifieke gevallen aan de slag te willen gaan en advies te 
geven waar dat nodig is.” We gaan overleggen hoe we dat het beste kunnen 
doen.  
  
De AOb heeft de afgelopen dagen deelgenomen aan de overleggen en is 
kritisch op de manier waarop de heropening op 8 februari tot stand is 
gekomen. De bond gaat de documenten goed bestuderen en kijkt morgen met 
de andere vakbonden en de PO-Raad verder hoe dit in de protocollen kan 
worden vertaald. Het draagvlak onder onderwijspersoneel voor heropening 
is  groot, maar er zijn zorgen over de veiligheid. Het is nu aan het onderwijs om 
dit ondanks het handelen van het kabinet voor elkaar te krijgen.” 

  
 


