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Onderwerp Sociaal maatschappelijke reflectie mogelijke maatregelen Covid-19

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

Geachte heer Aalbersberg,

Momenteel ligt besluitvorming voor rondom de mogelijkheid voor fysiek onderwijs
op 10 januari 2022 of dat scholen wordt gevraagd afstandsonderwijs te
organiseren. Op uw verzoek biedt het SCP ten behoeve van de gedrags- en
handhavingtoets in onderstaande bullets enkele reflecties ter overweging met
afsluitend een advies. Het SCP baseert zich hierbij op onderzoeksgegevens uit de
achterliggende coronaperiode. 1 Het wegen van epidemiologische effecten ten
opzichte van maatschappelijke effecten is een politieke weging.
Fysiek onderwijs

•

•

•

De mogelijkheid tot het volgen van (fysiek) onderwijs is – net als
volksgezondheid – een grondrecht. Het volgen van fysiek onderwijs is
voor kinderen, jongeren en studenten essentieel voor de ontwikkeling van
cognitieve en sociale vaardigheden en komt hun mentale welbevinden ten
goede. Schoolsluiting hindert de ontwikkeling van kinderen en jongeren.
De gezondheidsrisico’s van het virus zijn voor hen beperkt.
Daarnaast is school een uitlaatklep voor kinderen, jongeren en studenten.
Schoolsluiting vergroot het risico op eenzaamheid, overmatig
beeldschermgebruik en in het ergste geval mentale klachten. Zeker als in
de winterperiode ook alle andere uitlaatkleppen, zoals sport en uitgaan,
wegvallen door de algehele lockdown.
De vraag zou dus niet moeten zijn of het onderwijs fysiek of op afstand
moet worden georganiseerd, maar wat er nodig is om vanaf 10 januari
fysiek onderwijs op een veilige en verantwoorde manier weer mogelijk te
maken.
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Belangrijkste bronnen:
SCP Dossier maatschappelijke effecten corona ;
Adviesbrieven SCP Maatschappelijke effecten corona ;
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Advies
De maatschappelijke effecten van het afstandsonderwijs zijn dusdanig groot dat
wij adviseren fysiek onderwijs zo spoedig mogelijk weer mogelijk te maken. Alle
adviezen van deskundigen op het gebied van onderwijs en mentale en
maatschappelijke effecten van het sluiten van onderwijsinstellingen wijzen
daarop. De maatschappelijke begeleidingscommissie bij het Nationaal Programma
Onderwijs (Platform Perspectief Jeugd) heeft d.d. 17 december 2021 tevens een
advies van deze strekking uitbracht aan de Minister van OCW. Extra vertragingen
en achterstanden kunnen ook de reeds gedane investeringen via het NPO in
gevaar brengen. We adviseren u met klem deze adviezen serieus te nemen. De
vraag zou niet moeten zijn of scholen weer open kunnen, maar hoe dat op een
veilige en verantwoorde manier mogelijk is. Wij adviseren u hierover zowel met
de onderwijssector als het OMT in gesprek te gaan.

We zijn uiteraard bereid tot een nadere toelichting op onze reflecties.
Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Kim Putters
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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