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Aan de voorzitters van de PO-Raad, de VO-Raad, de MBO-Raad, 
de Vereniging Hogescholen en de Universiteiten van Nederland 
 
 
 
 
 
 
 
Datum 18-1-2022  
Briefnr. 595168  
 
 
 
Beste Freddy, Hein, Adnan, Maurice en Pieter, 
 
De afgelopen week is er door de werkgeverkoepels samen met studentenbonden en 
organisaties gericht op jeugdzorg druk uitgeoefend op het net aangetreden kabinet 
en de politiek om het onderwijs in MBO, HBO en WO weer te ‘openen’, dat wil 
zeggen weer fysiek onderwijs op locatie mogelijk te maken. De kern van die oproep 
werd gevormd door een emotioneel betoog over de belangen van studenten die in 
het geding zijn: zowel wat betreft de onderwijsachterstanden als de 
socialisatieprocessen en toenemende eenzaamheid.  
Een week eerder is het funderend onderwijs op basis van dezelfde argumenten ook 
weer opengegaan.  
 
Wij onderkennen als vakbonden/werknemersorganisaties de vaak moeilijke situatie 
waarin leerlingen en studenten door de pandemie terecht zijn gekomen. Vanuit dat 
perspectief is er tevredenheid over het recente kabinetsbesluit. Maar er is ook nog 
het perspectief van de werknemers in het onderwijs. Wij zijn van mening dat dit 
perspectief onvoldoende door de werkgevers is meegenomen. 
 
Al onze organisaties worden en zijn benaderd door zowel leden in het primaire 
proces alsmede door leden die een ondersteunende functie vervullen. Deels is er 
dezelfde blijheid dat fysiek onderwijs hervat kan gaan worden, deels is er ook nog 
steeds ongerustheid over de gezondheid van leerlingen, studenten, collega’s, 
familie en henzelf. 
 
Die zorg heeft onder meer te maken met de geringe bereidheid tot het 
geadviseerde, maar niet verplichte zelftesten, de onduidelijkheid over het al dan 
niet dragen van medische mondkapjes, de moeite om de anderhalve meter te 
handhaven en de lang niet altijd toereikende ventilatie in onderwijsgebouwen en -
lokalen. 
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De zorgen van het personeel zijn jullie niet onbekend. Wij vinden het zorgelijk dat 
de werkgevers dit onbenoemd laten. Wij zullen ongetwijfeld met elkaar en het 
Ministerie weer in gesprek gaan over aanscherping van de servicedocumenten, 
protocollen en richtlijnen. We doen dat ook graag. Maar nu het besluit tot fysieke 
openstelling van onderwijslocaties genomen is, vinden wij dat de werkgevers vanuit 
hun Arbo-verantwoordelijkheid voor veiligheid, gezondheid en welzijn de 
verstrekking van medische mondkapjes en alle overige voor het personeel te 
nemen noodzakelijke maatregelen voor hun rekening moeten nemen., Daar waar 
het niet het geval is moet de het op orde brengen van de luchtkwaliteit de hoogste 
prioriteit hebben. Personeel dat zich ondanks alle voorzorgsmaatregel niet veilig 
voelt op de instelling moet de mogelijkheid krijgen (of houden) vanuit huis te 
werken. Werkgevers zouden zowel voor de leerlingen en studenten maar zeker ook 
voor hun werknemers moeten gaan staan.  
 
Laten we er samen voor zorgen dat personeel in het hele onderwijs zo veilig 
mogelijk hun werk kan doen!  
 
Wij gaan hier vanzelfsprekend graag met jullie over in gesprek. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jan Boersma, FNV Onderwijs & Onderzoek 
Daniëlle Woestenberg, CNV Onderwijs 
Jilles Veenstra, FvOV 
Tamar van Gelder, AOb 
 
 
 


