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Vlaardingen, 23 september 2021 

 
 
 
Betreft: mogelijke maatregelen inzake personeelstekorten 
 
 
 
Beste ouder, verzorger,  
 
 
Vorig jaar bent u door ons geïnformeerd over de mogelijke maatregelen die UN1EK zou 
kunnen treffen in verband met de coronapandemie en de daaraan verbonden problemen 
met de personele bezetting.  

 
We zijn inmiddels een jaar verder. De beperkende maatregelen vanwege corona worden 
steeds minder. Helaas hebben wij nog wel elke dag te maken met corona. Denk aan 
kinderen die positief getest zijn en de gevolgen die dit heeft voor 
de groepsgenoten, vriendjes, vriendinnetjes, ouders, leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers.  

 
Tevens ervaren wij steeds vaker problemen met de personele bezetting. De 
personeelstekorten in onze sectoren lopen steeds meer op in heel Nederland, zowel in het 
regulier en speciaal onderwijs als in de kinderopvang.  

 
Na de zomervakantie is het alle locaties gelukt om te starten met onderwijs en opvang. 
Daarentegen is dit niet zonder slag of stoot gegaan. Collega's met parttime functies komen 
vaker werken en ook is UN1EK genoodzaakt om via uitzendbureaus personeel in te zetten. 
Als er collega’s ziek worden, is het niet altijd meer mogelijk om voor deze collega vervanging 
te regelen. Dit is een vervelende situatie. Graag lichten we u middels deze brief in hoe wij 
hier binnen UN1EK mee om gaan.  

 
Wanneer wij voor de groepen op de locaties niet genoeg medewerkers hebben, dan zijn wij 
helaas genoodzaakt om de groep(en) te sluiten. Dit betekent dat de kinderen naar huis 
moeten gaan. We spannen ons in om de kinderen dan op een zo goed mogelijke manier 
thuisonderwijs te geven. Helaas kunnen we ook dit niet garanderen als er teveel collega’s 
ziek zijn. Als er een dag van tevoren bekend is dat er geen leerkracht beschikbaar zal 
zijn, krijgen de kinderen werk mee naar huis. Als wij de groep van uw kind tijdelijk naar huis 
moeten sturen, dan wordt u direct door de directeur of teamleider van de opvang 
geïnformeerd. Wij proberen deze thuisdagen over de verschillende groepen te verdelen.  
We ervaren wekelijks dat bij ziekte van pedagogisch medewerkers ook het bemensen van de 
groepen steeds moeilijker wordt. We gaan met de gemeenten in overleg om te bespreken 
wat de gevolgen zijn voor onze opvanggroepen en hoe wij deze zouden kunnen opvangen op 
een verantwoorde manier.  
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Wij vragen uw begrip wanneer wij moeten besluiten een onderwijs- of opvanggroep te 
sluiten. U zult begrijpen dat dit volledig tegen ons gevoel in gaat en dat wij met elkaar er 
alles aan zullen doen om deze acties zoveel mogelijk te beperken. Ons doel is om alle 
kinderen op onze locaties volledig opvang en onderwijs te kunnen bieden.  
 
Als u ideeën heeft over mogelijke oplossingen nodigen we u graag uit om dit met ons te 
delen. U kunt hierover contact opnemen met Stefanie Cuerda, managementassistente via 
010-3122028.  
 
 
Als u (of iemand die u kent) belangstelling heeft om in het onderwijs of in de 
kinderopvang te komen werken, nodigen wij u van harte uit om in gesprek te gaan met onze 
afdeling HRM. U kunt hen bereiken via 010-3122018. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
 
Niek Barendregt, 
Voorzitter College van Bestuur UN1EK Onderwijs en Opvang 
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