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Geachte heer Slob, 
 
Als gezamenlijke schoolleiders in het Voortgezet Onderwijs in de regio Utrecht maken wij ons ernstige 
zorgen om onze leerlingen tijdens deze lockdown-met-avondklok. We zien een toename van somberheid, 
met soms zeer schrijnende situaties. Veel leerlingen ondervinden grote moeilijkheden om zichzelf te 
activeren, ondanks de grote inspanningen van onze leraren.  
 
School is naast een leerplek vooral een belangrijke leef- en ontmoetingsplek. Op dit moment kunnen wij 
uitsluitend examenklassen en kwetsbare leerlingen ontvangen. Het is echter pure noodzaak om 
onderwijsactiviteiten te kunnen organiseren voor al onze leerlingen, rekening houdend met alle 
coronamaatregelen. Wij vrezen namelijk voor grote schade op sociaal emotioneel gebied als de huidige 
situatie voortduurt. We verzoeken u daarom zeer dringend om alle leerlingen toe te staan naar school te 
komen.  
 
School is een anker. Daar zijn de sociale contacten die jonge mensen nodig hebben om te ontwikkelen. 
Daar worden ze begeleid, gesteund en gestuurd op hun weg naar volwassenheid. 
 
We zien de sporen die deze coronacrisis trekt in onze samenleving, in verhevigde mate bij jongeren. Niet 
alleen in hun ontwikkeling, maar ook juist in hun welbevinden. Jongeren hebben behoefte aan positieve 
aandacht, erkenning en waardering om zelf nieuw perspectief te zien. Het is belangrijk dat ze blijven 
vertrouwen op hun eigen kunnen.  
 
Wij denken dat geen enkel kind een achterstand heeft. Systemen, culturele en maatschappelijke normen 
creëren achterstanden, en wíj zijn het die dat toestaan. Wij luiden daarom de noodklok: de focus moet 
naar welzijn, welbevinden en vertrouwen. Praat niet over achterstanden, geef onze jongeren vertrouwen 
dat het goed komt. Focus niet eenzijdig op cognitieve kwalificatie, door alleen examenleerlingen toe te 
laten op school.  
 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
t.a.v. de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media  
De heer A. Slob 
Postbus 16375 
2500 BJ  Den Haag 

Datum 4 februari 2021 
Onze referentie: NUOVO.PCOU.gn/21. 015 
Onderwerp Brandbrief heropening scholen voortgezet onderwijs 
Doorkiesnummer 030 - 2969041 



 

  

Dit gaat dus niet alleen over onderwijs. In onze inspiratieregio Utrecht werken we nauw samen met de 
samenwerkingsverbanden, de jeugdhulp en de gemeente in de aansluiting tussen onderwijs en zorg voor 
jeugd. Ook in het nationale plan is het cruciaal om uit te gaan van een integrale benadering tussen OCW 
en VWS. Dat leidt tot perspectief voor onze jeugd. Met meer ruimte, meer maatwerk en flexibiliteit voor 
leerlingen. Nu en de komende jaren. 
 
 
Dus: optimaliseer nu de kans voor alle leerlingen om naar school te komen. Met alle 
veiligheidsmaatregelen die daarbij horen. Zodat wij samen met onze leerlingen kunnen werken aan het 
vertrouwen om nieuwe situaties te hanteren, aan veerkracht opbouwen en groeien in wendbaarheid.  
 
Wij pleiten daarom voor een snelle mogelijkheid om al onze leerlingen weer in de gelegenheid te stellen 
elkaar en onze docenten te ontmoeten. Daarvoor zijn tal van creatieve oplossingen. Uw toestemming 
daarvoor is dringend nodig.  
 
Om dit plan ook praktisch uitvoerbaar te maken, vragen wij steun van de gemeenten, in het bijzonder aan 
de wethouders van de gemeenten waar onze scholen gevestigd zijn. Graag zien wij dat gemeenten hun 
rol pakken bij het beschikbaar stellen van ongebruikt vastgoed, zoals sporthallen, leegstaande 
evenementenlocaties en leegstaande bedrijfsruimtes. Vanzelfsprekend realiseren wij ons dat het niet 
alleen gaat om meer vierkante meters, maar dat het vooral ook gaat over gedrag van medewerkers en 
leerlingen. Wij zullen proberen meer menskracht aan te trekken om ons te kunnen ondersteunen, zodat 
we onze onderwijsactiviteiten op een veilige en verantwoorde manier kunnen realiseren.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mede namens onze Colleges van Bestuur, 
 
de schoolleiders van PCOU Willibrord en NUOVO Scholen 
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