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Betreft: Oproep tot heropening van het voortgezet onderwijs
Geachte heer Rutte,
De sociaal-emotionele en mentale schade van de coronamaatregelen en
lockdown is bij jongeren dusdanig groot dat het vanuit een ontwikkelingsperspectief niet verantwoord is om de scholen in het voortgezet onderwijs nog
langer gesloten te houden. Daarom roep ik u op om de scholen per 1 maart weer
te openen.
Het heropenen van scholen biedt jongeren het perspectief, de sociale contacten
en de structuur die nodig zijn voor een goede mentale gezondheid en sociaal
emotioneel welbevinden en om te kunnen leren.
Gedeelde zorgen
Als Kinderombudsman is het mijn taak te bevorderen dat de rechten van
kinderen en jongeren worden nageleefd. Ik zie dat naast het recht op onderwijs
ook het recht op ontwikkeling als geheel ernstig onder druk staat. De groep
kwetsbare jongeren wordt steeds groter en beperkt zich niet langer tot de
jongeren die voor corona al kwetsbaar waren of in een kwetsbare situatie zaten.
Jongeren, burgemeesters, wethouders, jeugdhulpverleners, schoolleiders en
andere experts hebben hierover in de afgelopen weken hun zorgen geuit. Ik deel
die zorgen. De recente gesprekken van de Kinderombudsman met het
onderwijsveld hebben deze zorgen doen toenemen. Vandaar dat ik de urgentie
voel om u deze oproep te doen.

postadres
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 151
2594 AG Den Haag
telefoon
T (070) 356 35 63
www
info@dekinderombudsman.nl
www.dekinderombudsman.nl
de Kinderombudsman
is onderdeel van Bureau
Nationale ombudsman

Onderbouwing
Uit vele wetenschappelijke onderzoeken, peilingen onder jongeren, berichten
van professionals in onderwijs, jeugdhulp en de gezondheidzorg als ook uit onze
eigen gesprekken komt het volgende beeld naar voren:
•

Het is steeds moeilijker voor jongeren om het onderwijs op afstand te
volgen. Jongeren haken af, zijn gedemotiveerd, hebben faalervaringen en
raken in een neerwaartse spiraal. Het is steeds lastiger voor docenten
om hun leerlingen goed te bereiken.
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•

•
•
•
•

De schoolsluiting veroorzaakt op grote schaal sociaal-emotionele en
mentale problemen onder jongeren. Somberheid, eenzaamheid en
andere psychologische dan wel psychiatrische problemen nemen toe,
ook onder jongeren die voorheen niet kwetsbaar waren.
De ernst van de problemen neemt toe: suïcidaliteit, zelfverminking,
eetstoornissen en ernstige depressies.
De onveiligheid van jongeren in een kwetsbare thuissituatie neemt toe,
er lijkt sprake van een toename van huiselijk en seksueel geweld.
Jongeren met deze problemen wachten op zorg of zijn zelfs nog niet toe
geleid naar zorg.
De kwaliteitsverschillen van het onderwijs op afstand blijven groot.
Kansenongelijkheid neemt hierdoor verder toe.

Overigens, de signalen die mij bereiken over studenten in het MBO, HBO en WO
verschillen niet wezenlijk van die van jongere adolescenten in het VO. De
urgentie om ook hen perspectief te bieden op het heropenen van deze
onderwijsinstellingen is vergelijkbaar hoog.
Veiligheid
Ik begrijp dat het heropenen van scholen in het voortgezet onderwijs voor
personeel alsook voor jongeren gezondheidsrisico's met zich meebrengt.
Ik vraag u om scholen te faciliteren, zodat zij kunnen zorgen voor een zo veilig
mogelijke werk- en leeromgeving voor personeel en leerlingen. In onze
gesprekken hebben we gemerkt dat scholen hier zelf veel ideeën over hebben.
In het voortgezet speciaal onderwijs waar afstand houden tot de leerling extra
moeilijk is, vraagt dit om speciale aandacht.
Met vriendelijke groet,

Margrite Kalverboer
de Kinderombudsvrouw

Afschrift verzonden naar:
De heer drs. A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Mevr. I. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
De heer H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Vaste
commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Vaste commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
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