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Betreft: Fysiek onderwijs als uitgangspunt bij belangenafweging

Geachte heer Rutte,
Morgen beslist u definitief of u de sluiting van scholen laat voortduren na
19 januari a.s. Vanuit mijn wettelijke taak kinderrechten te bevorderen in
Nederland, roep ik u op de belangen van kinderen zwaar mee te wegen in uw
afweging. De volgende twee punten wil ik benadrukken:
Oproep
Fysiek onderwijs als uitgangspunt bij de belangenafweging
Neem bij uw afweging het belang van kinderen om fysiek op school onderwijs te
volgen als uitgangspunt. Temeer omdat we zien dat de groep kwetsbare
kinderen groeit naarmate de schoolsluiting langer duurt. Hierbij gaat het er ook
om hoe fysiek onderwijs veilig kan plaatsvinden.
Extra ondersteuning voor herstel
Investeer in herstelprogramma's om de achterstanden weg te werken die al
ontstaan zijn of nog gaan ontstaan.
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Schade welzijn en ontwikkeling kinderen
Ik maak mij ernstig zorgen over de gevolgen voor kinderen als de scholen nog
drie weken langer gesloten blijven. Wij ontvangen verontrustende signalen van
ouders en professionals die ons vertellen over de negatieve impact van de
sluiting van de scholen voor hun kinderen. Ouders en professionals twijfelen ondanks alle inzet- aan de kwaliteit van het geboden onderwijs. Verder zeggen zij
dat zij kinderen onvoldoende kunnen ondersteunen. Daarnaast ontvangen we
signalen van situaties van onveiligheid voor een groeiende groep kinderen. Met
als effect ontwikkelingsstagnaties op vele gebieden.
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Uit de gevolgen van de eerste sluiting van de scholen blijkt, dat er
leerachterstanden zijn ontstaan en dat de kansenongelijkheid groeit. Hoe langer
fysiek onderwijs niet gegeven wordt, hoe groter de schade aan welzijn en
ontwikkeling van steeds meer kinderen.
Blik vooruit
Om te waarborgen dat deze kinderen geen blijvende schade houden, vraag ik u
alles te doen wat nodig is om achterstanden weg te werken, veiligheid te
waarborgen en scholen hierbij te faciliteren. Dit is essentieel voor het
toekomstperspectief van alle kinderen.
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Met vriendelijke groet,

Margrite Kalverboer
de Kinderombudsvrouw
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De heer drs. A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
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