
     Schermerhorn, 18 februari 2022 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Het tekort aan medewerkers in onderwijs en opvang is een groot probleem aan het worden. Dat 

hebben wij niet zo maar opgelost, ook niet wanneer het onderwijs er morgen 100 miljard bij zou 

krijgen. Wij zullen het onderwijs in Nederland binnenkort anders moeten organiseren, simpelweg 

omdat wij het met de huidige werkwijze op termijn niet meer kunnen bolwerken.  

Daarbij zijn wij niet de enige sector met problemen. Er is sprake van een arbeidsmarkttekort in 

algemene zin. Daarnaast verandert de wereld ook op vele andere gebieden. Denk aan complexe 

vraagstukken rond het milieu en klimaatverandering, ongelijkheid en allerlei grootschalige conflicten. 

In de komende jaren zal veel veranderen. Hoe die verandering er precies uit gaat zien weet niemand 

precies. 

Stichting Blosse, waaronder De Bonte Mol valt, gaat hiermee aan de slag. Want als wij dan toch 

zaken anders moeten gaan regelen, dan is het handig als we, daar waar mogelijk, zelf de regie 

pakken. Wellicht liggen er dan ook wel mooie kansen. 

Binnen Blosse willen wij iedereen laten meedenken, te beginnen met alle medewerkers van 

onderwijs en opvang, de medezeggenschapsraden, oudercommissies en kinderen van onze scholen. 

Hier wordt op maandag 21 maart 2022 een begin mee gemaakt. Alle medewerkers krijgen een kort 

filmpje te zien en aansluitend zijn er een aantal sprekers (gespecialiseerd in de veranderende 

wereld). 

Voor dat filmpje, een soort van korte documentaire van ongeveer 10 minuten in totaal, zijn 3 

kinderen benaderd van scholen van Blosse. Deze kinderen worden dan een dag gevolgd door een 

cameraman. Hij zal in beeld brengen waar en wanneer kinderen nu eigenlijk leren. Natuurlijk op 

school, maar vast ook op andere momenten van de dag; op het schoolplein, tijdens het fietsen, bij 

het buitenspelen, bij het sporten of thuis. 

De korte documentaire is bedoeld als prikkel om na te denken; wat is eigenlijk de bedoeling van 

onderwijs en opvang? Wij hopen dat iedereen op een positieve manier geïnteresseerd raakt in de 

uitdagingen waar wij voor staan en dat er op deze manier een beweging gaat ontstaan. Er zal nog 

een heel proces doorlopen moeten worden, maar Blosse wil in ieder geval regie proberen te nemen. 

Eén van de 3 kinderen die een dag gefilmd wordt is Sep Molenaar, leerling van groep 5 van onze 

Bonte Mol. We zullen daarom allemaal met extra aandacht kijken naar de dag van Sep. 

 

Met vriendelijke groet, 

René Venneker 


