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algemeen overleg: Onderwijs en corona VI, mbo en ho, + stages

Geachte leden,
Morgen debatteert u over de invloed die de coronacrisis heeft op het onderwijs in
het mbo en ho. CNV Onderwijs heeft bij onderwijspersoneel in deze sectoren
gevraagd wat belangrijke thema’s en knelpunten zijn. De resultaten en
aanbevelingen (zie bijlage) heeft voorzitter Jan de Vries vorige week aan de
minister en de werkgevers aangeboden. We zien veel overeenkomsten tussen mbo
en ho, maar hechten ook belang aan de verschillen die de context van de
onderwijssectoren nu eenmaal met zich meebrengen. Om het onderwijspersoneel
goed te kunnen ondersteunen in hun belangrijke taak tijdens de coronacrisis, zijn
de juiste randvoorwaarden nodig. De aanbevelingen die we aan de minister en de
werkgevers hebben meegegeven, delen we ook graag met u.
•

Zorg voor een veilige en gezonde thuiswerkplek voor onderwijspersoneel.

•

Heb aandacht voor de toegenomen werkdruk van docenten die onder andere
veroorzaakt wordt door de combinatie van online lesgeven en fysiek onderwijs
en het ontbreken van goede software voor online lesgeven. Vergeet daarbij ook
niet de schoolleiders die elke dag weer moeten proberen de gaten in het rooster
te dichten en de coronamaatregelen te handhaven.

•

Stimuleer werkgevers om alle mogelijke maatregelen te nemen die er voor
zorgen dat het personeel en de leerlingen veilig naar school kunnen en gezond
blijven.

•

Laat het dringende advies om mondkapjes te dragen ook gelden voor mbo en
ho, zoals dit recent is afgesproken voor het voortgezet onderwijs. Het is van
groot belang om fysiek onderwijs te kunnen blijven aanbieden, terwijl afstand
houden veelal lastig blijkt. Daarnaast is er behoefte aan eenduidigheid. CNV
Onderwijs herhaalt daarom het dringende verzoek om het mondkapjesadvies per
direct ook voor mbo en ho te laten gelden.

•

Zet handhavers/beveiligers in om toe te zien op naleving van de
coronamaatregels. Het kan niet zo zijn dat de toch al zwaar belaste docenten en
schoolleiders deze rol op zich moeten nemen.

•

Vergroot de mogelijkheden om fysiek onderwijs te geven: onderzoek of er
buiten de instelling geschikte gebouwen zijn voor het geven van fysiek
onderwijs.
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•

Stel een nationaal actieplan op om de stageproblematiek in het hoger onderwijs
aan te pakken, zoals dat ook al voor het mbo is gedaan. Eén van de grootste
factoren voor studievertraging ligt bij stages die geen doorgang kunnen vinden
en waar geen alternatief voor is. Ook het ISO ziet deze problematiek en maakt
zich hard voor een nationaal actieplan.

CNV Onderwijs heeft een enorm respect voor al het onderwijspersoneel dat onder
moeilijke omstandigheden studenten het best mogelijke onderwijs biedt. Wij zien
het als een taak van werkgevers om hun mensen hierin zo goed mogelijk te
ondersteunen en vragen u om er bij het kabinet op aan te dringen hier duidelijke
afspraken over te maken en werkgevers hierin te faciliteren en te ondersteunen.

Met vriendelijke groet,

Jan de Vries
voorzitter CNV Onderwijs

Bijlage : uitkomst onderzoek onder onderwijspersoneel mbo en ho
C.c.
: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

