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Geachte heer Rutte, heer Slob en mevrouw Van Engelshoven, 

 

Het kabinet besluit op 3 januari of de scholen op 10 januari weer opengaan of 

langer gesloten blijven. In het belang van de ontwikkeling van alle schoolgaande 

kinderen en jongeren roep ik het kabinet met klem op om alle scholen in het 

primair en voortgezet onderwijs en het mbo op 10 januari te heropenen. Deze 

oproep doe ik mede namens de Kinderombudsmannen van de gemeenten 

Amsterdam en Rotterdam en de Jeugdombudsman van de gemeente Den Haag.  

 

De zorgen die ik heb over de impact van de schoolsluiting op de ontwikkeling van 

kinderen en jongeren en hun kansen gelden in grote mate ook voor studenten in 

het hbo en wo. De urgentie om het onderwijs ook voor deze studenten te 

heropenen is vergelijkbaar hoog.  

 

Ontzie het onderwijs in deze lockdown in het belang van kinderen 

Onderwijs en de sociale structuur die onderwijs aan het leven van kinderen en 

jongeren geeft, zijn essentieel voor hun ontwikkeling. Uit verschillende 

onderzoeken is gebleken dat de schade aan deze ontwikkeling door eerdere 

schoolsluitingen vanwege corona groot is. Met name voor kinderen en jongeren in 

een kwetsbare positie. Er is sprake van schade op korte termijn en er bestaan 

grote zorgen over de effecten voor de (middel)lange termijn. Zo hebben veel 

kinderen en jongeren in de afgelopen twee jaar een leervertraging opgelopen. 

Daarnaast is gebleken dat de sociaal-emotionele en mentale schade van een 
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schoolsluiting groot is voor kinderen en jongeren.1 Tevens blijkt dat 

schoolsluiting bijdraagt aan groeiende kansenongelijkheid en voortijdige 

schooluitval, wat negatieve effecten heeft op de langere termijn. Verder horen 

we dat kinderen en jongeren onzeker zijn over de waarde van hun diploma's. Tot 

slot draagt het ontbreken van een stip op de horizon eraan bij dat kinderen en 

jongeren hun vertrouwen in de overheid verliezen. Ook omdat de besluiten vaak 

niet goed aan kinderen en jongeren zelf worden uitgelegd. 

Gezien de brede en diepe impact - op korte en langere termijn - van school-

sluiting op het leven van kinderen en jongeren, roep ik het kabinet daarom op 

alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs en het mbo op 10 januari te 

heropenen. Verder adviseer ik u kinderen en jongeren duidelijkheid te geven 

over hun toekomstperspectief voor het onderwijs. 

 

Stel het belang van kinderen voorop in uw afweging 

Ik realiseer me dat u een lastige afweging moet maken waarbij het belang van de 

algehele volksgezondheid zwaar weegt. Het Kinderrechtenverdrag vereist echter 

dat de belangen van kinderen en jongeren voorop moeten staan in besluiten die 

hen raken.2 Als het kabinet besluit om de scholen voor primair en voortgezet 

onderwijs en het mbo niet te heropenen, dan verzoek ik u om mij en de kinderen 

en jongeren in Nederland te laten weten, welke afwegingen daaraan ten 

grondslag liggen. En met name hoe daarbij de negatieve effecten - op korte en 

langere termijn - van verlengde schoolsluiting op hun ontwikkeling zijn mee-

gewogen.3  

 

Graag ontvang ik binnen twee weken een reactie van u. Tot een nadere 

toelichting ben ik uiteraard bereid. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Margrite Kalverboer 
de Kinderombudsvrouw 
 
 

Een afschrift van deze brief is tevens verzonden naar de Vaste Kamercommissies 

voor VWS en OCW. 

 
1 Zie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2021), Nationaal Programma Onderwijs. Eerste 

voortgangsrapportage;  
Nederlands Jeugdinstituut (2021), Effect van corona op jeugd, gezin en jeugdveld. Een literatuurstudie.  
2 Artikel 3 IVRK Het belang van het kind als eerste overweging; Committee on the Rights of the Child (2013), 

General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary 
consideration, UNCRC. 
3 Voor ieder besluit dat kinderen raakt, dient onderzocht te worden wat het mogelijke effect van dat besluit is op 
de rechten van kinderen. Zie als voorbeeld van hoe een dergelijk onderzoek te doen het Kinderrechtenonderzoek 
van de Kinderombudsman over coronavaccinatie voor gezonde kinderen (5-12 jaar).  
Zie ook de toolkit van de Kinderombudsman 'Het beste besluit voor het kind' (2019). 

 

https://www.dekinderombudsman.nl/publicaties/standpunt-en-kinderrechtenonderzoek-coronavaccinatie-voor-gezonde-kinderen-5-12-jaar
https://www.dekinderombudsman.nl/publicaties/brochure-het-beste-besluit

