
  

  

  
 

         
 
 

 

 
Aan 
Dhr. H. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Mw. I. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dhr. A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media 
   
 
In afschrift aan: fractievoorzitters Tweede Kamer,  
Tweede Kamercommissie VWS en  
Tweede Kamercommissie OCW  
 
 
Datum: 8 januari 2021 
Betreft: Prioriteit vaccineren onderwijspersoneel 

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

Momenteel werkt u aan een vaccinatiebeleid COVID-19. Wij begrijpen en steunen het besluit om 
zorgpersoneel en mensen met een kwetsbare gezondheid als eerste te vaccineren. Maar wij pleiten 
wel voor opname van onderwijspersoneel in de vaccinatiestrategie. Dit pleidooi sluit aan bij de 
visie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die adviseert bij een hoog aantal 
besmettingen onderwijspersoneel bij voorrang te vaccineren. 
 

Het onderwijs vervult een cruciale rol in de samenleving. In het coronabeleid wordt 
onderwijspersoneel dan ook aangemerkt als mensen die een vitaal beroep uitoefenen. Door de 
coronamaatregelen is het onderwijs aan leerlingen en studenten in het funderend onderwijs, in 
het middelbaar beroepsonderwijs en in het hoger en wetenschappelijk onderwijs al bijna een jaar 
– noodgedwongen – niet optimaal. Online onderwijs vervangt onderwijs op school of in de 
collegebanken en er is relatief veel lesuitval door ziekte of quarantaine van zowel 
onderwijspersoneel als leerlingen en studenten. Naast een groeiende onderwijsachterstand leidt 
dit ook in toenemende mate tot sociale en mentale problemen bij leerlingen en studenten. 
 



Omdat onderwijs als vitale sector is aangemerkt werden in het najaar speciale teststraten ingericht 
om onderwijspersoneel met voorrang te testen. En in de huidige lockdown wordt een beroep 
gedaan op grote groepen onderwijspersoneel om fysiek onderwijs te blijven verzorgen, denk aan 
het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijk- en beroepsonderwijs en de examenklassen in het 
voortgezet onderwijs. Ook worden in het funderend onderwijs en het mbo kwetsbare leerlingen 
en studenten opgevangen.  
 

Daarom vinden wij het nu ook logisch en wenselijk onderwijspersoneel in de vaccinatieplanning 
op te nemen. Niet alleen omdat onderwijs een vitale sector is, maar ook omdat het moeilijk is om 
in een groep met veel leerlingen/studenten in een relatief kleine ruimte altijd de vereiste afstand 
tussen leraren en leerlingen/studenten te handhaven. Voor leraren die praktijkvakken geven is dit 
zelfs vaak onmogelijk. Hiermee loopt het onderwijspersoneel een groter risico dan gemiddeld op 
besmetting met COVID-19. 
 

Vanwege het grote maatschappelijke belang van het onderwijs en vanwege het bovengemiddelde 
risico op besmetting vragen wij het Kabinet onderwijspersoneel op te nemen in de 
vaccinatiestrategie en duidelijkheid te geven over wanneer deze groep in aanmerking komt voor 
vaccinatie. 
 

Hoogachtend, 
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