Postbus 85246, 3508 AE Utrecht
Aïdadreef 4-6, 3561 GE Utrecht
bureau@praktijkonderwijs.nl

Aan: leden sectorraad Praktijkonderwijs
Ref.nr.: 2021-0001
Datum: 13 januari 2021
Betreft: Verlenging lock-down
Beste collega’s,
De persconferentie van het Kabinet is gisteravond geweest en we hebben het allemaal kunnen
horen: de lock-down wordt met drie weken verlengd, met voor het onderwijs als consequentie dat
het mbo, po, vo en vso tot 8 februari dicht blijft.
Ook in de verlengde lockdown geldt dat het Kabinet voor een aantal situaties een uitzondering
maakt, bedoeld om specifiek gedefinieerde groepen de mogelijkheid te geven om fysiek onderwijs te
ontvangen. We lichten één en ander toe.
Welke scholen blijven dicht?
Het mbo, vo en vso blijven dicht. Maar zoals gezegd: het Kabinet wil dat voor een aantal activiteiten
én voor een aantal groepen leerlingen de scholen wél open blijven om fysiek onderwijs te kunnen
aanbieden:
Activiteiten die als het kan wél fysiek aangeboden moeten worden:
1. alle onderwijsactiviteiten voor leerlingen in een examenjaar;
2. het afnemen van schoolexamens voor leerlingen in het voorexamenjaar, inclusief vwo 4;
3. praktijkgerichte lessen in het vmbo, vso en pro in alle leerjaren.
Leerlingen die als het kan wél fysiek onderwijs dienen te krijgen:
• leerlingen in een examenjaar (vanwege het belang van het examen en dat leerlingen zoveel
mogelijk rust en regelmaat behouden om zich hierop voor te bereiden);
• leerlingen in het voorexamenjaar, inclusief vwo-4 (om schoolexamens te kunnen maken);
• leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen in het vmbo, vso en pro, ongeacht het leerjaar
(omdat deze lessen niet of nauwelijks vervangbaar zijn door afstandsonderwijs;
• leerlingen in kwetsbare posities (bijvoorbeeld met een verhoogd extra risico op
leerachterstanden of een onveilige thuissituatie), waarbij de school, vaak samen met de
gemeente, bepaalt om welke individuele leerlingen het gaat. Hierbij wordt bijzondere
aandacht gevraagd voor nieuwkomers;
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Een extra toevoeging dat het Kabinet vergeleken met de huidige situatie maakt, is dat leerlingen in
het vo en dus ook het praktijkonderwijs geacht worden de 1,5 meter afstand te hanteren. Deze
maatregel treedt direct in werking. De 1,5m afstand is geen vervanging van het mondkapje.
Dat moet nog steeds gedragen worden buiten de klas en in lessen waarbij door het lokaal bewogen
wordt en het dragen geen veiligheidsrisico geeft.
Een tweede belangrijke opmerking die minister Slob gemaakt heeft is dat de schoolbesturen niet aan
het onmogelijke gehouden worden én dat hij op de deskundigheid en professionaliteit van de
schoolbesturen vertrouwt: zij maken m.b.t. de afspraken hun afwegingen en zij komen uiteindelijk
tot een besluit.
Wat betekent dit nu voor onze scholen?
Hieronder vinden jullie de afspraken, in cursief daarachter hebben wij een nadere uitleg toegevoegd:
•

voor een aantal hiervoor genoemde groepen wordt een uitzondering gemaakt. Voor deze
groepen wordt fysieke opvang in de school gerealiseerd.
Deze uitzonderingen zijn op basis van het belang voor leerlingen door het ministerie
geformuleerd. Van de scholen die met deze groepen te maken hebben, wordt verwacht dat zij
hen fysiek onderwijs aanbieden. Belangrijk daarbij zijn de opmerkingen van de minister:
scholen en schoolbesturen maken hierin hun afwegingen. Anders gezegd: handel je hierin
anders, dan kun je dit ook aan iedereen uitleggen. Dat daarin diversiteit gaat ontstaan (de
ene school wel helemaal open, de andere deels) is daar ongetwijfeld een gevolg van, maar
opnieuw: je kunt dit als schoolbestuur dan ook uitleggen.

•

Voor leerlingen in het vo en vso treedt met directe ingang de 1,5m afstandsregel (weer) in
werking: tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en onderwijspersoneel.
Hier hebben we al eerder mee te maken gehad. Destijds constateerden we al dat voor veel
leerlingen, zeker pro-leerlingen, dat een hele opgave is. In die zin verandert er niets, ook niet
in de opstelling van het ministerie: daar waar dat niet kan, probeer dan wel ‘zoveel mogelijk’
afstand te houden. Dit zal in de praktijk betekenen dat oude draaiboeken (draaiboeken van 2
juni 2020) weer uit de kast gehaald zullen moeten worden, er wellicht weer naar opsplitsing
van klassen en deeltijdonderwijs gegaan zal worden, minder leerlingen bediend kunnen
worden, etc. Ook hier geldt opnieuw: doe als bestuur wat binnen je mogelijkheden ligt. Dat
geldt ook voor de ingangsdatum: in feite is die per direct, maar heb je meer tijd nodig om dit
te regelen, dan doe je dat uiteraard, want “besturen zullen niet aan het onmogelijke
gehouden worden”.

•

Er blijft noodopvang geregeld worden voor kwetsbare leerlingen en voor kinderen van
ouders in cruciale beroepen.

2

Tot slot
We hopen jullie hiermee de eerste informatie over de nieuwe situatie te hebben kunnen geven. Het
ministerie van VWS heeft inmiddels hierover een brief doen laten uitgaan , deze week zal er weer
een Servicedocument uitkomen, die wij direct op onze website zullen plaatsen. In die zin adviseren
wij iedereen ook niet al te snel maatregelen voor je school te nemen: uit eerdere ervaringen blijkt
dat er op een wat later moment altijd weer nieuwe informatie naar boven komt: een halve of hele
dag wachten loont soms.
Heb je bij de uitvoering nog vragen, bel of mail ons gerust, we helpen je graag!

Met vriendelijke groet,

Nicole Teeuwen
Voorzitter Sectorraad Praktijkonderwijs
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