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Datum 
24 maart 2022 
 

Planning 
25-3: Beide plannen zijn parallel naar MPVO en MOCW, met dezelfde 

beslispunten (akkoord met inhoud plan en met proces en agendering in 
MR van 8 april) 

29-3: Definitieve plannen* als volgt de lijn in: DGPV, DGHBWE, MPVO, MOCW 
29-3: DOC (directeurenoverleg COVID-19): bespreken hoofdlijnen aanpak 

onderwijs (funderend onderwijs en middelbaar- en hoger onderwijs) 
31-3: ACC (Ambtelijke commissie COVID-19) 
1-4: aanleveren hoofdlijnen aanpak onderwijs tbv MR van 8 april 
8-4: MR en versturen naar de Tweede Kamer 
 
Bij fundamentele wijzigingen van de plannen schuift de planning één week op: 
25-3: Beide plannen zijn parallel naar MPVO en MOCW, met dezelfde 

beslispunten  
31-3: Aangepaste plannen* als volgt de lijn in: DGPV, DGHBWE, MPVO, MOCW 
5-4: DOC (directeurenoverleg COVID-19): bespreken hoofdlijnen aanpak 

onderwijs (funderend onderwijs en middelbaar- en hoger onderwijs) 
6-4: ACC (Ambtelijke commissie COVID-19) 
8-4: aanleveren hoofdlijnen aanpak onderwijs tbv MR van 8 april 
14-4: MR en versturen naar de Tweede Kamer 
 
* waarbij indien nodig aanpassingen zijn gedaan na opmerkingen MPVO en MOCW 
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Aanleiding

Met deze nota informeren we u over de inhoudelijke voortgang ten aanzien van
de middellange termijn aanpak COVID-19. De nieuwe versie van het plan treft u
in de bijlage aan.
 
Gevraagde besluiten 
 
1) Gaat u akkoord met de hoofdpijlers van dit plan?
2) Mist u onderdelen en/of onderwerpen in het plan?
3) Gaat u ermee akkoord om te bezien of één brede aanpak voor het onderwijs

mogelijk is? (po tot en met wo)

Toelichting
 
· Er zijn deze en volgende week deelsessies gepland op ambtelijk en bestuurlijk

niveau over de middellange termijn strategie (zie bijlage II). 
· DGPV voert de gesprekken op bestuurlijk niveau. Met u wordt een gesprek

met ouders en leerlingen gepland. 
· Het doel van de gesprekken is tweeledig, namelijk: input ophalen en de opzet

van het plan bespreken met de verschillende partijen. De eerste opbrengsten
zijn samengevat op de laatste pagina van het plan.

· Naar aanleiding van de eerste gesprekken die met het veld zijn gevoerd, is
opzet van het plan opgebouwd uit de volgende pijlers:
1) Het belang van open houden van de scholen (en de geleerde lessen)
2) Samen veilig en verantwoord naar school
3) Voorspelbare regimes (scenario’s en bijbehorende maatregelen) 
4) Het vergroten van de wendbaarheid van funderend onderwijs

Ø Druk op het onderwijs verlichten
Ø Anticiperen op een wintervirus 
Ø Verlengde studieduur en onderwijstijd
Ø Versoepelen van overgangen: 
Ø Naar een meer wendbaar toets- en examenstelsel 
Ø Verbeteren kwaliteit afstandsonderwijs

· In de beleidsstaf van 27 januari jl. hebben we gesproken over één
gezamenlijk plan voor het onderwijs. U heeft aangegeven niet onwelwillend te
staan tegenover een gezamenlijk plan. Voor mbo en ho vinden deze week

Voortgezet Onderwijs

Van
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17 februari 2022
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Datum

17 februari 2022

tevens gesprekken plaats over de middellange termijn. Uit de input van de
gesprekken blijkt dat er sprake is van samenhang. Met de DGHBWE-kolom
wordt komende week verkend wat de mogelijkheden zijn om tot één plan
onderwijs te komen. 
 

Vervolg proces
 
· Gesprekken op ambtelijk niveau en bestuurlijk niveau vinden deze en

volgende week plaats.
· Input uit de gesprekken wordt meegenomen in het plan.
· Begin/half maart gaat er vanuit VWS een brief naar de TK over de

middellange termijn strategie. 
· De planning voor de brief aan de TK was 8 maart, maar wordt waarschijnlijk

een week later, rond 15 maart.
· In die brief wordt de stand van zaken geschetst van de sectorale gesprekken.

Bijlage II. Geplande gesprekken

Planning   
   
Ambtelijk overleg – 
Directeur 

Gesprekken met:

Wo. 16-2 van 11.00 – 12.00: Bonden: Lerarencollectief, CNV, AOb,
FvOv en AVS

Wo. 16-2 van 16.00 – 17.00: Ombudsman en Unicef
Do. 17-2 van 08.30 – 09.30: Laks, Nationale denktank, Ouders en

onderwijs, Werkende ouders 
Do. 17-2 van 13.00 – 14.00: Raden: PO-Raad, VO-raad en MBO

Raad
Do. 17-2 van 15.00 – 16.00: GVO, Sectorraad PRO, SPV 
Ma. 21-2 van 09.00 – 10.00: G4 en VNG
   
Bestuurlijk overleg –  
DGPV

Gesprekken met:

Di. 22-2 van 9.30 – 10.00: Inge belt Renata Voss (vervangt
Freddy Weima, PO-Raad)

Di. 22-2 van 15.00 – 15.30: Inge belt Henk Hagoort (VO-Raad)
Wo. 23-2 van 12.00-13.00: Bonden: Lerarencollectief, CNV, AOb,

FvOv en AVS
Wo 23-2 van 14.00 – 15.00: Stuurgroep met Inspectie

Do. 24-02 van 13.00 – 14.00: Lobke Vlaming en Iben Maas
   
Bestuurlijk overleg –  
MPVO

Gesprek met:

Wo. 23-2 van PM Ouders en leerlingen


