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Beste xxxxxxxxxxxx,
Dank voor je brief waarin je aandacht vraagt voor de vso-leerlingen in deze
Coronatijd. Je geeft aan dat je je zorgen maakt over de vso-leerlingen omdat het
vso verplicht fysiek onderwijs moet bieden. Het vso moest net als het regulier vo
open zijn voor examenleerlingen, leerlingen in een kwetsbare thuissituatie en
praktijklessen. Daarnaast kregen scholen de ruimte om eigen keuzes te maken.
Het vso had de ruimte om volledig fysiek onderwijs te bieden. Bij het maken van
keuzes zullen scholen rekening gehouden hebben met de leerlingen, de
leerkrachten en de mogelijkheden die het schoolgebouw biedt. Inmiddels is de
situatie veranderd en gaan alle leerlingen in het v(s)o weer tenminste één dag
naar school.
Deze pandemie heeft grote gevolgen voor alle leerlingen, hun ouders en hun
leerkrachten. Met z’n allen proberen we het onderwijs zo goed mogelijk vorm te
geven. Voor alle jongeren is de pandemie niet altijd makkelijk en er zijn signalen
dat veel jongeren psychische problemen hebben als gevolg van de veranderingen
die op ze af komen. De Jongeren Denktank Coronacrisis vraagt hier ook terecht
aandacht voor. Zij hebben een advies uitgebracht, dat 4 februari is besproken in
de Tweede Kamer. Op 12 februari heeft mijn collega van VWS, de heer Blokhuis,
een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over een meerjarig steunpakket sociaal
en mentaal welzijn en leefstijl.1
Jongeren in het vso komen net als andere jongeren vanaf hun 18e in aanmerking
voor vaccinatie. Het aantal jongeren van 18 jaar en ouder in het vso is beperkt.
De aantallen dalen al jaren. In 2019 zaten er in het uitstroomprofiel
vervolgonderwijs 753 leerlingen van 18 jaar en ouder, dat is 4% van het totaal
aantal leerlingen in dat uitstroomprofiel. Het kan best zo zijn dat relatief veel van
deze leerlingen havo of vwo doen, maar dat is niet representatief voor het hele
vso. Ook in het reguliere vo zitten leerlingen van 18 jaar en ouder en ook daar
worden geen aparte maatregelen getroffen. In de antwoorden op de vragen van
1

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=
2021Z03079&did=2021D06725.
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Kamerlid Van Meenen over de aangescherpte coronamaatregelen in het vso is
uitgegaan van leerlingen ouder dan 18.2 In onderstaande figuur wordt uitgegaan
van leerlingen van 18 jaar en ouder, waaruit blijkt dat het aantal leerlingen van
18 jaar en ouder al een tijdje aan het dalen is.

Onze referentie

Online lesgeven is zeker niet ideaal, maar we zien wel dat docenten daar steeds
behendiger in worden. Je geeft aan dat de lokalen in het vso kleiner zijn dan in
het regulier vo. Dat klopt. Want de bekostiging voor het vso is gebaseerd op een
zogenaamde N- factor van zeven leerlingen per groep/per leraar en dan hoeft het
lokaal niet even groot te zijn als in het regulier voortgezet onderwijs waar vaak
meer dan 25 leerlingen in een klas zitten.
Voor je opmerkingen over mondkapjes, afstand houden, ventilatie en dergelijke
verwijs ik kortheidshalve naar het servicedocument dat onlangs in nauw overleg
met de sectoren is aangepast.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/11/27/servicedocume
nt-voor-schoolbesturen-funderend-onderwijs-coronavirus-covid19#:~:text=Dit%20servicedocument%20geeft%20schoolbesturen%20in,onderwi
js%20per%208%20februari%202021.
Deze reactie stuur ik op verzoek van de Vaste Kamercommissie OCW in kopie
naar de voorzitter van de Tweede Kamer.
Met vriendelijke groet,
de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Arie Slob
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