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Bijgaand treft u het verslag aan van het schriftelijk overleg d.d. 4 juli 2022 
resp. 6 juli 2022 inzake COVID-19 onderwijs en kinderopvang en publicatie 
documenten inzake COVID-19 n.a.v. WOO-verzoek en het WRR-rapport 
‘Coronascenario’s doordacht: handreiking voor noodzakelijke keuzes’ van WRR 
en meerdere organisaties.  
 
Kernpunten  
De fracties van VVD, D66, CDA, SP, PvdA en GroenLinks hebben in het 
verslag (zie bijlage I) meer dan vijftig uiteenlopende vragen aan u en de 
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gesteld over het 
coronabeleid voor de sectoren onderwijs en kinderopvang.  
• Vragen die gaan over de stand van zaken en uw inzet op het gebied van 

ventilatie, zoals het gebruik van CO2-meters. 
• Vragen die betrekking hebben op de sectorplannen en de vertaling ervan 

tot het draaiboek (onder andere ruimte voor maatwerk, de status van 
dringende adviezen, de rol van medezeggenschap, mogelijkheden rond 
handhaving, de communicatie over de fase en het rekening houden met 
personen met een kwetsbare gezondheid). De vragen die hierover gesteld 
zijn ten aanzien van het middellange termijn beleid van de kinderopvang 
zijn beantwoord door SZW.  

• Vragen die betrekking hebben op de verslechtering van het mentale 
welzijn van jongeren en welke maatregelen u hierop treft, de antwoorden 
zijn afgestemd met VWS.  

• Vragen die gaan over kabinetsbrede inzet op de vaccinatiestrategie, het 
gebruik van zelftesten (in het onderwijs en de kinderopvang) en uw inzet 
ten aanzien van long covid onder het onderwijspersoneel. Antwoorden op 
kabinetsbrede vragen zijn waar nodig afgestemd met de relevante 
departementen.  

 
Ondertekening  
Indien u akkoord gaat met de antwoorden in het schriftelijk verslag, wordt u 
verzocht deze te ondertekenen.  
Het verslag gaat separaat naar de minister van SZW ter ondertekening.  
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