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Geachte leden, 

Demissionair minister De Jonge heeft vrijdag 10 december het voornemen 

uitgesproken om de volgorde van het halen van de boosterprik aan te passen. 

Mensen worden dan niet opgeroepen om op basis van leeftijdscategorie, maar op 

basis van hun laatste vaccinatie.  

Voorrang boosterprik in ieder geval voor onderwijspersoneel met 

kwetsbare gezondheid 

CNV Onderwijs heeft eerder, met de voltallige sector, opgeroepen om 

onderwijspersoneel met spoed (de mogelijkheid tot) een booster te geven.  Tot op 

heden is hieraan geen gehoor gegeven. Dit zodat zij met optimale bescherming 

voor de klas kunnen staan. Wij herhalen hierbij deze oproep.  

Als boosteren met voorrang van de gehele sector niet mogelijk is, dringen wij erop 

aan dat tenmínste het onderwijspersoneel met een kwetsbare gezondheid 

daadwerkelijk zo snel mogelijk een booster kan krijgen. Deze groep heeft inmiddels 

ruim langer dan een half jaar geleden omwille van hun kwetsbare gezondheid met 

voorrang een vaccinatie gekregen. Het snel boosteren van onderwijspersoneel met 

een kwetsbare gezondheid is niet alleen wenselijk voor deze groep, maar komt ook 

het fysiek onderwijs ten goede.   

Continuïteit van onderwijs in een cruciale sector 

In het voornemen zoals demissionair minister De Jonge die heeft uitgesproken is 

het meenemen van de onderwijspersoneel met voorrang nog niet ter sprake 

gekomen. En dat terwijl het openhouden van het onderwijs juist ook voor het 

welzijn van leerlingen en studenten als van fundamenteel belang wordt gezien. De 

randvoorwaarden staan hiervoor bijzonder ongunstig: er is lesuitval door corona en 

de griepgolf in tijden van een structureel personeelstekort. Ook is de ventilatie op 

veel scholen niet op orde. Als de boosterprik het meest efficiënte hulpmiddel is ten 

behoeve van de continuïteit voor fysiek onderwijs, voer dat dan ook zo efficiënt 

mogelijk uit. Het kan toch niet zo zijn dat je als onderwijspersoneel wél fysiek moet 

werken tussen leerlingen en studenten, maar de beschikbare oplossingen niet 

geboden worden aan de meest kwetsbare categorie?  
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Sector onderwijs bezorgd over werkomstandigheden   

De roep om met voorrang een boosterprik te krijgen is al groot in een peiling in het 

funderend onderwijs eind november: 81% in het primair onderwijs en 85% in het 

voortgezet onderwijs vond dit gewenst- van deze groepen vond een meerderheid 

het zelfs zeer gewenst. Uit onze peiling van 8 december onder al het 

onderwijspersoneel geeft bijna 40% van onze achterban uit het po t/m het mbo aan 

dat leerlingen/studenten zich regelmatig niet testen als zij klachten hebben passend 

bij corona. Hoe jonger de leerling of student waar men mee werkt, hoe lager het 

vertrouwen van het onderwijspersoneel in de huidige coronamaatregelen. 60% van 

het hoger onderwijs tot 74% in het funderend onderwijs geeft aan dat de huidige 

maatregelen niet bijdragen aan het gevoel van veiligheid op het werk.  

CNV Onderwijs wil u nogmaals en met nadruk verzoeken om de onderwijs 

medewerkers mee te nemen met voorrang, en in ieder geval de doelgroep met een 

kwetsbare gezondheid.  
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