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Betreft: Zorgen over het gebrek aan onderwijs voor kinderen van ouders met een
kwetsbare gezondheid.

Geachte heer Slob,
Er bereiken mij de afgelopen tijd signalen over kinderen die geen of beperkt
onderwijs krijgen, omdat hun ouders tot een risicogroep behoren. Deze kinderen
gaan niet naar school vanwege de angst besmet te raken met het coronavirus.
Een deel van hen zit al een jaar thuis en in sommige gevallen zijn kinderen zelfs
volledig van onderwijs verstoken.
Ik maak mij zorgen over deze kinderen en vraag van u en de onderwijssector om
u maximaal in te spannen om het recht op onderwijs van deze specifieke groep
kinderen zo goed mogelijk te borgen. Graag word ik hierover door u
geïnformeerd.
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In deze brief licht ik mijn verzoek aan u toe.
Knelpunten in het onderwijs voor kinderen van ouders met een kwetsbare
gezondheid
De kinderen over wie ik het in deze brief heb, hebben niet zelf een kwetsbare
gezondheid, maar hun ouders wel. Deze ouders houden hun kinderen thuis uit
angst voor besmetting of kinderen kiezen er zélf voor om niet naar school te
gaan, omdat ze zich verantwoordelijk voelen om hun ouders te beschermen.
Sommige van deze kinderen zijn sinds het begin van de eerste lockdown al niet
meer naar school geweest. Hun leven zit al een jaar op slot, met grote gevolgen
voor hun ontwikkeling en hun onderwijs.
Uit onze signalen blijkt dat in sommige gevallen het contact en het vertrouwen
tussen school en ouders/kind ernstig verslechterd is. Kinderen en hun ouders
geven aan dat ze extra onder druk staan, doordat school en/of leerplicht
aandringen op schoolgang en daarbij weinig begrip hebben voor de situatie en
niet samen met ouders en kind tot oplossingen komen. Ook als er medische
verklaringen zijn waaruit blijkt dat ouders tot een risicogroep behoren.
Daarnaast is volgens kinderen/ouders het geboden afstandsonderwijs niet altijd
van voldoende kwaliteit. Het lukt scholen niet altijd om goed contact te houden
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met de thuiszittende leerling en een goed alternatief programma te bieden. In
sommige gevallen ontvangen kinderen helemaal geen onderwijs meer. Deze
kinderen voelen zich vergeten en onvoldoende ondersteund.
De belangen van deze kinderen
Het coronavirus en de coronamaatregelen hebben impact op alle kinderen. De
kinderen die niet naar school gaan en/of naar sociale activiteiten vanwege de
kwetsbare gezondheid van hun ouders, vormen een bijzondere groep met eigen
belangen. Hun ontwikkelingsbelangen dienen dan ook apart onderzocht en
meegewogen te worden bij alle besluiten waardoor zij geraakt worden.
Hieronder vallen onder meer besluiten van school(besturen) en leerplicht in hun
handelen richting ouders en kind, de besluiten over het inrichten van
afstandsonderwijs of eventuele extra maatregelen op school om deze kinderen
veilig fysiek onderwijs te bieden. Ook voor het vraagstuk of deze ouders bij
voorrang gevaccineerd moeten worden, moet een belangenafweging worden
gemaakt.
Om het belang van het kind goed te kunnen vaststellen verwijs ik naar het
stappenplan Het beste besluit voor het kind, dat hierbij behulpzaam is.
Het recht op onderwijs in tijden van pandemiebestrijding
Ik realiseer mij dat u en iedereen die werkt in het onderwijs voor grote
uitdagingen staat. Het vraagt maximale inspanning om het recht op onderwijs te
blijven borgen in deze ingewikkelde tijd, waarin de pandemie bestreden wordt.
Graag hoor ik van u hoe u zich inspant om de schoolgang van deze specifieke
groep kinderen met kwetsbare ouders weer mogelijk te maken of om te zorgen
dat zij vanuit huis zo volledig mogelijk gebruik kunnen maken van hun recht op
onderwijs, tot het moment dat hun ouders gevaccineerd zijn.
Naast dat wat ik in deze brief aan de orde stel, heb ik in de afgelopen tijd
verschillende andersoortige signalen ontvangen, waarbij kinderen vanwege
coronamaatregelen beperkt worden in hun schoolgang en het recht op onderwijs
onvoldoende geborgd is.
Over mijn zorgen uit deze brief en deze overige signalen, wil ik graag op zeer
korte termijn met u in gesprek, bij voorkeur volgende week.

Met vriendelijke groet,

Margrite Kalverboer
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