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Betreft: oproep beëindigen quarantainemaatregelen

Geachte dames en heren,
Met alle respect voor de wetenschappers, medici en andere deskundigen die zich iedere dag inzetten voor
de aanpak van de coronapandemie in Nederland willen we u vragen om alles in het werk te stellen om de
quarantaineplicht die geldt in geval van besmettingen in de kinderopvang en het basisonderwijs te
beëindigen. We begrijpen dat de uitvoering van de huidige quarantaineregels niet alleen voor onze
pedagogisch medewerkers, leerkrachten, teamleiders en directeuren, maar in veel sectoren tot
hoofdbrekens en extra werkdruk leiden. Waarin wij als kinderopvang en onderwijs echter uniek zijn, is dat
wij de zorg hebben voor de optimale ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar. Juist daarvoor zijn de
huidige quarantaineregels funest.
PIT kinderopvang & onderwijs heeft het ontwikkelrecht, het recht dat kinderen hebben om zich te kunnen
ontwikkelen, hoog in het vaandel staan. Ouders, onze medewerkers en het systeem zijn dit aan de kinderen
verplicht. Dit ontwikkelrecht staat momenteel op allerlei manieren zwaar onder druk. We kunnen de
kinderen geen continuïteit in hun ontwikkeling bieden als zij door besmetting van henzelf of anderen thuis
moeten blijven en niet kunnen deelnemen aan het groepsproces. Ook de onrust die de onvoorspelbaarheid
en de onregelmatigheid van corona met zich meebrengen, hebben impact op het welbevinden van
kinderen, zowel in hun kindcentrum als in hun thuissituatie. Voor ouders geldt eveneens dat zij zich in een
onzekere situatie bevinden die hun gezinssituatie onder druk zet en de relatie met hun werk verstoort.
Onze pedagogisch medewerkers en leerkrachten ervaren dagelijks de spanning van er wel of niet voor de
kinderen kunnen zijn. Bovendien wordt hun toch al flinke werklast nog zwaarder als collega’s
noodgedwongen thuis in quarantaine moeten blijven. De directies van onze kindcentra zijn 24/7 in touw. Zij
moeten niet alleen afwegingen maken en beslissingen nemen over quarantainemaatregelen of de opvang
van kinderen. Door personeelskrapte is vervanging niet voorhanden en moeten ze met het bestaande team
de afwezigheid van collega’s oplossen. Daarnaast is de directie de spil in het vragencircuit en de
communicatie tussen de ouders, het team en de ggd. Onze directies zijn op dit moment doorlopend
crisismanager in plaats van leider en aanjager van het ontwikkelproces van de kinderen en van
het kindcentrum.

We begrijpen dat u afwegingen moet maken tussen wat noodzakelijk is om de virusverspreiding en
daarmee de druk op de zorg in de hand te houden en wat nodig is om de maatschappij te laten
functioneren, maar vinden de schade van de huidige quarantainemaatregelen voor onze kinderen niet
meer te verantwoorden. Kinderopvang en onderwijs zijn primair de plek waar kinderen zich mogen en
moeten ontwikkelen. Ook maken ze het mogelijk dat ouders kunnen werken. Het eerste is niet alleen onze
prioriteit, maar ook in het belang van de hele maatschappij van nu en de toekomst. Het tweede is
voorwaardelijk voor de economie. Dit alles komt nu niet tot zijn recht; de quarantainemaatregelen werken
zelfs contraproductief.
Daarom doen wij een dringend beroep op u en verzoeken wij u met klem de quarantaineplicht in de
kinderopvang en het onderwijs per direct te beëindigen om verdere schade te voorkomen.
Met vriendelijke groeten,
mede namens de directies van onze kindcentra
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