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Geachte mevrouw Van Engelshoven,
Vanuit het ministerie van OCW zijn ideeën over de AMvB en de ministeriële regeling testbewijzen
mbo-ho met de MBO Raad gedeeld. Deze ideeën geven een beeld over de uitwerking van een
Tijdelijke wet testbewijzen covid-19. De intentie van deze wet en de aanvullende regelingen is om het
fysieke onderwijs op schoollocaties doorgang te kunnen laten vinden dankzij de inzet van testbewijzen
in die situaties dat de 1,5 meter maatregel niet gehandhaafd kan worden.
Het ministerie van OCW heeft de MBO Raad gevraagd om uiterlijk op 16 juli een ambtelijke reactie te
geven op deze uitwerking van de Tijdelijke wet testbewijzen covid-19, vooruitlopend op kabinetsbesluitvorming op 13 augustus a.s. Gelet op het grote belang van dit onderwerp kiezen wij ervoor
bestuurlijk te reageren.
De kern van deze reactie is dat het op grote schaal werken met testbewijzen op de mbo-scholen niet
wenselijk en niet uitvoerbaar is. Dit lichten wij hieronder toe.
De mbo-sector hoopt van harte dat het onderwijs na de zomer afscheid kan nemen van de 1,5 meter
maatregel. Onderwijs is te belangrijk om nog langer te worden beperkt. Wij bieden u aan om de
infrastructuur van de mbo-scholen te gebruiken om de vaccinatie van jongeren op te schalen. Daar
willen de scholen en alle bij deze brief betrokken organisaties graag in meedenken en meehelpen
omdat dit de route naar volledige hervatting van het reguliere onderwijs ondersteunt.

Het bestuur van de MBO Raad heeft onderzocht of het werken met testbewijzen toegevoegde waarde
kan hebben om aan doelgroepen maatwerk te kunnen verzorgen. Uit onze gesprekken met uw
ministerie blijkt echter dat het werken met testbewijzen juridisch gecompliceerd is en maatwerk juist
niet faciliteert. Daarnaast roept het instrument eerder vragen op dan dat het scholen oplossingen
biedt. Op dit moment zijn er dus geen groepen die hier in de praktijk mee kunnen worden geholpen.
Nadere regelgeving zal leiden tot een uitgebreide en dicht-gereguleerde werkwijze die voor scholen,
docenten en studenten niet werkbaar is. Het is een juridisch instrument dat – terecht – met veel
waarborgen omringd is. Maar dat zorgt direct voor een complexe tweedeling tussen studenten die zich
wel en die zich niet laten testen. Testbewijzen vragen per school(locatie) om een fundamenteel en
principieel debat met de medezeggenschapsorganen over het maken van onderscheid op basis van
testbereidheid. Dit is zeer complex debat gelet op het feit dat onderwijs zowel een recht als voor veel
jongeren ook een plicht is waardoor binnen de tweedeling ook weer nader onderscheid nodig is. Dit
debat raakt daarnaast niet alleen studenten maar ook het personeel. Wat betekent het vragen van
testbewijzen aan studenten bijvoorbeeld voor de docenten? Dienen zij zich ook te laten testen?
Mogen wij van docenten vragen om fysiek onderwijs te verzorgen aan studenten die zich niet laten
testen? Het gesprek over deze onderwerpen is in het geheel nog niet gevoerd.
In meer praktische zin is het vervolgens aan de school en de docenten om ervoor zorg te dragen dat
beide groepen toegang tot het onderwijs behouden. Dit moet georganiseerd worden met zo weinig
mogelijk kwaliteitsverschil tussen het onderwijs aan de twee groepen om oneigenlijk onderscheid te
voorkomen. Dit is een onuitvoerbare opdracht.
Werken met testbewijzen vraagt tot slot om voldoende, valide testen en een waterdicht systeem van
toelatingscontroles. Ook dit moet georganiseerd worden in de wetenschap dat de ervaringen in de
horeca leren dat dit niet gemakkelijk is. Als het al wenselijk zou zijn, ontbreekt het scholen voor het
begin van het nieuwe schooljaar simpelweg aan tijd en ruimte en mankracht om dit te organiseren. De
zomervakanties zijn al begonnen en er zal in de huidige planning pas op 13 augustus duidelijkheid
komen over de 1,5 meter maatregel.
Zolang de 1,5 meter maatregel van kracht blijft, gaan wij ervan uit dat scholen de mogelijkheid blijven
krijgen om met eigen, veilige oplossingen te komen om het onderwijs op een zo hoog mogelijk
kwaliteitsniveau te krijgen en te houden. Tegelijkertijd doet het ook recht aan de wens van de scholen
en docenten om nu – zeker in de vakantieperiode - niet met nieuwe en onzekere scenario’s bezig te
zijn en om het nieuwe schooljaar onder zo zeker mogelijke omstandigheden te starten.
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Wij wachten uw reactie met belangstelling af.
Met vriendelijke groet,
mede namens alle onderstaande organisaties,
AOb, BVMBO, CNV Onderwijs, FvOv, FNV Overheid, JOB

Adnan Tekin
Voorzitter MBO Raad
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