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8 januari 2021
vaccinatie

Geachte heer De Jonge, mevrouw Van Engelshoven en heer Slob,

De organisaties Sectorraad Praktijkonderwijs (Pro), het Landelijk Expertise Centrum Speciaal
Onderwijs (LECSO) / SBOwerkverband en de Stichting Platforms VMBO (SPV) hebben met elkaar
gemeen dat zij de scholen voor kwetsbare leerlingen vertegenwoordigen: scholen voor
praktijkonderwijs, scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, scholen voor speciaal
basisonderwijs en de scholen voor (beroepsgericht) vmbo.
In dat kader constateren wij dat bovengenoemde scholen grotendeels hun verantwoordelijkheid
hebben genomen tijdens de lockdowns: zich realiserend dat een groot deel van juist deze leerlingen
ernstig lijdt onder het niet meer naar school toe kunnen gaan, is het fysieke aanbod op de scholen
gewoon doorgegaan.
Bij een mogelijke verlenging van de lockdown na 19 januari, verwachten wij dat er door het Kabinet
opnieuw uitzonderingen zullen worden gemaakt voor o.a. de hier boven genoemde doelgroep
leerlingen in een kwetsbare positie. Wij verwachten eveneens dat het onderwijspersoneel van de
scholen waar deze leerlingen hun onderwijs volgen, zich opnieuw zullen inzetten om dit onderwijs
zoveel mogelijk fysiek aan te bieden.
Echter: steeds vaker bereiken ons de berichten van onze leden dat de ongerustheid onder het
onderwijspersoneel over de eigen veiligheid en gezondheid ernstig begint toe te nemen. Wij zien dit
als een zorgwekkend signaal, waarmee het draagvlak onder onze scholen om zich opnieuw loyaal op
te stellen, serieus onder druk komt te staan.
In dat kader ondersteunen wij dan ook van harte de brief die op initiatief van de Raden aan u
verzonden is en waarin wordt aangedrongen op het opnemen van het onderwijspersoneel in de
vaccinatiestrategie.
Wij hebben daar wel een toevoeging op. Ons goed realiserend dat prioritering in het vaccineren een
uitermate ingewikkelde zaak is, doen wij toch een klemmend beroep op de Kamer, om juist het
onderwijspersoneel binnen het Praktijkonderwijs, speciaal- en speciaal basisonderwijs, het
voortgezet speciaal onderwijs en het beroepsgericht vmbo, waarvan verwacht wordt dat zij opnieuw
in de frontlinie komen te staan, voorrang te verlenen in de vaccinatiestrategie. Los van de verhoging
van het veiligheidsgevoel, zal dit door het betrokken veld ook als een enorme morele opsteker gezien

worden, waarmee de motivatie om wederom ‘hun’ leerlingen tegemoet te komen, alleen maar
vergroot wordt!
Wij hopen van harte dat u hen van die opsteker kunt voorzien!

Met vriendelijke groet,
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voorzitter Sectorraad Pro
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voorzitter SPV
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voorzitter LECSO/SBOwerkverband

