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Ik wil toch wel wat kwijt over het onderwijs. Steeds waren op talkshows mensen uit het onderwijsveld te zien en te horen
over wat er moeilijk was toen de lockdown werd ingesteld en men twijfelde over het openhouden van de scholen (wat
achteraf een goede maatregel zou zijn geweest). En nu hoor je vrijwel alleen over wat er moeilijk is aan het weer starten
met de scholen als begin van de exitstrategie. Men hangt aan de rem – tenminste, de selectie van personen die
uitgenodigd wordt voor de talkshows. Om wat recente voorbeelden te noemen: waarom is het niet mogelijk dat alle
scholen starten met de kinderen 2 hele dagen op te vangen in plaats van vier halve dagen, zoals Rutte bepleitte. Wat
kunnen daar de redenen van zijn? Voor ouders die thuiswerken of, erger nog, in het ziekenhuis, is het veel lastiger
opvang te regelen als het gaat om halve dagen. Het is ook veel moeilijker om aansluiting te krijgen met kinderopvang
en buitenschoolse opvang. Ik kan geen andere reden bedenken dan eigen belang, alleen aan jezelf of je eigen
organisatie denken. En dan, vandaag (vrijdag) een kop op pagina 5 van het Eindhovens Dagblad: Duizenden
leerkrachten blijven maandag thuis.’ Een enquête onthult ons dat vier procent van de leerkrachten niet gaat en dat drie
procent twijfelt. Daarnaast vindt ruim een derde van de geënquêteerden dat het onverantwoord is de scholen weer te
openen. Ik vind dit onbegrijpelijk. Dat zouden de verpleegkundigen en artsen eens hebben moeten zeggen. En waarom
zo weinig vertrouwen in de mensen die aan het roer staan en die tot nu toe in een situatie met veel onzekerheden goed
hebben gemanoeuvreerd. Met name dat laatste, het gebrek aan vertrouwen steekt. Want hoe voed je kinderen op als
je zelf in belangrijke situaties een totaal gebrek aan vertrouwen hebt?

Overigens moet wel worden gezegd dat het overgrote deel van de leerkrachten er positief in staat en graag weer aan
het werk gaat.


