
 

De positie van Herstel-NL ten aanzien van het onderwijs 

• Al het onderwijs moet onmiddellijk, onherroepelijk en volledig open. 

• Volwaardig onderwijs is zowel vanuit de grondwet als vanuit het verdrag voor 

de rechten van het kind een grondrecht.  

• Sluiting van het fysieke onderwijs is disproportioneel beleid 

 

Onderwijssluitingen zijn schadelijk voor kinderen en jongeren, dit geldt zowel voor de 

leerontwikkeling als de sociaal-emotionele ontwikkeling. Schoolsluitingen zijn schadelijk voor het 

individuele kind en voor de samenleving als geheel. Wanneer leerlingen zich optimaal kunnen 

ontwikkelen in het onderwijs hebben ze een eerlijke kans op een goede start op de arbeidsmarkt. 

Een reëel gevaar is nu dat leerlingen met een lagere startkwalificatie de arbeidsmarkt betreden dan 

ze onder normale omstandigheden hadden gedaan, wat op de lange termijn kan leiden tot een lager 

inkomen en een lagere, gezonde levensverwachting (Hanushek & Woessmann, 2020). Daarom wil 
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Hieronder worden deze punten nader toegelicht. 

 

1. De basisregel is: het onderwijs onmiddellijk, onherroepelijk en volledig open 

Voor het sluiten van onderwijs betalen kinderen en jongeren een zeer hoge prijs. Noch de 

mortaliteit, noch de morbiditeit van het coronavirus vormt afdoende reden om de rechten van 

kinderen en jongeren zo ingrijpend te schenden en hen zo te beschadigen. Sociaal en fysiek contact 

zijn van vitaal belang voor opgroeiende kinderen en jongeren. Het sluiten van het onderwijs levert 

voor de korte, maar zeker ook voor de lange termijn - met het oog op leerachterstanden en 

(mentale) gezondheid - meer problemen op dan het dan het openhouden van scholen. Vanuit het 

oogpunt van volksgezondheid is er geen wetenschappelijke rationale scholen gesloten te houden 

(Lewis et al.,2021). Volksgezondheid gaat over alle gezondheidsaspecten, niet alleen over een enkele 



infectieziekte zoals covid-19. Het is belangrijk om ook de schadelijke effecten van maatregelen in de 

afwegingen te betrekken.  

In de besluitvorming over covid-19 wordt nu alleen gekeken naar de mate waarin maatregelen de 

verspreiding van het virus tegengaan. Effecten op het maatschappelijk leven, zoals dat van kinderen 

en jongeren en de publieke gezondheid op lange termijn wordt te weinig meegewogen.  

Een gedeeltelijke of hybride heropening van het middelbaar onderwijs levert waardevolle sociale 

contacten op voor leerlingen, maar heeft het risico dat ten opzichte van volledig online lessen de 

leerachterstanden juist kunnen oplopen omdat de lessen minder effectief zijn. Het sluiten van 

scholen is niet evidence-based (Lewis et al., 2021). Voor de rol van schoolsluitingen bij het 

minimaliseren van de transmissie van covid-19 is onvoldoende bewijs, de schade die schoolsluitingen 

kinderen berokkenen staat daarentegen onomstotelijk vast. Bij gebrek aan overtuigend bewijs zou 

het voorzorgsprincipe moeten zijn om scholen open te houden om desastreuze schade voor kinderen 

te voorkomen.  

2. Gebalanceerde communicatie over de risico’s van besmetting 

Scholen zijn geen brandhaard in de pandemie, het bewijs daarvoor stapelt zich op. Belangrijke 

informatie komt uit landen waar scholen open zijn gebleven. Zweden heeft in een vroeg stadium 

laten zien dat het openhouden van scholen niet bijdraagt aan de verspreiding van covid-19 

(Folkhälsomyndigheten, 2020). Duidelijk is geworden dat de voornaamste transmissieroutes op 

scholen volwassene-volwassene en volwassene-kind zijn, en slechts zelden kind-kind of kind-

volwassene (BMJ, 2021). 

Leerkrachten, docenten en andere volwassenen in de schoolomgeving hebben geen hoger risico op 

infectie dan andere beroepen, zoals recent nog is bevestigd in een rapport van het European Centre 

of Disease Prevention and Control (ECDC, 2020). In Zweden – waar de scholen open zijn gebleven - 

was het risico van leraren in de Zweedse context lager dan voor andere beroepsgroepen. Ook in 

Engeland, Wales en Schotland luidt de conclusie dat docenten geen hoger (tot lager) risico lopen 

vergeleken met andere beroepsgroepen (The British Medical Journal, 2021; Office for National 

Statistics, 2021). 

Angst bij een deel van de leraren en onderwijsvakbonden die veiligheid uitsluitend definiëren als 

afwezigheid van het virus, domineren het debat over schoolsluitingen. Dit staat een meer 

gebalanceerde afweging in de weg en draagt bij aan een angstcultuur in het onderwijs die schadelijk 

is voor opgroeiende kinderen. 

3. Maak een regeling voor docenten die thuis willen blijven of online les willen blijven geven  

Er is ongerustheid bij sommige docenten en er zijn onder docenten ook mensen die kwetsbaar zijn. 

Het is zaak om deze docenten tegemoet te komen en te faciliteren. Herstel-NL heeft altijd al gepleit 

voor voorzieningen die het mogelijk maken dat kwetsbare werknemers thuis blijven, door invoering 

van een bijzondere ziektewet. Docenten zouden hierover afspraken moeten kunnen maken met de 

schoolleiding. Daarnaast moeten deze docenten er voor kunnen kiezen om online les te blijven geven 

waar dat mogelijk is. 



Docenten zijn goed in staat om zelf, en in overleg met de schoolleiding en bedrijfsarts, de eigen 

situatie te beoordelen hoe de lessen kunnen worden gegeven. Wij ondersteunen dan ook van harte 

de oproep van de schoolbesturen in Rotterdam en Amsterdam  dat de besluitvorming over het 

onderwijs weer terug moet naar de plek waar hij hoort: de scholen zelf. Mocht er op een instelling 

een grote, ernstige uitbraak zijn dan kunnen scholen en GGD’s uiteraard overwegen om een instelling 

tijdelijk te sluiten. Dat doet niet af aan de basisregel: onderwijs moet open zijn. 

Studenten op hogescholen en universiteiten worden door de maatregelen driedubbel geraakt: de 

kwaliteit van het onderwijs is gedaald; ze hebben geen mogelijkheden meer elkaar te ontmoeten en 

ze zijn hun banen kwijt. De problemen onder studenten stapelen zich dan ook op, zowel psychisch, 

sociaal als financieel. Om die reden moet ook voor de hogescholen en universiteiten gelden dat die 

zo snel mogelijk weer opengaan. Laat hogescholen en universiteiten – in overleg met studenten – 

hier zelf beleid voor maken. Uitgangspunt daarbij moet zijn dat studenten weer regelmatig naar de 

campus kunnen zodat zij elkaar kunnen treffen en volwaardig les kunnen krijgen.  
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