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Onderwerp Dringende oproep openen locaties Hoger Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs

Geachte leden van het OMT,
Wij, de studentenbonden JOB, ISO en LSVb, de MBO Raad, Vereniging Hogescholen, de
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nationale Jeugdraad en de Universiteiten van
Nederland sturen u deze brief om een stevig signaal af te geven dat de onderwijsinstellingen
in het mbo, hbo en wo zo snel mogelijk weer alle studenten op locatie moeten kunnen
ontvangen.
De pandemie duurt inmiddels bijna 2 jaar en heeft grote impact op het kunnen aanbieden
en volgen van goed onderwijs voor alle studenten. Met online onderwijs voor bepaalde
vakken komen de scholen en universiteiten inmiddels een heel eind, maar docenten en
studenten missen de ontmoeting. Dat is essentieel voor de beroepsvorming en
kennisoverdracht. Ook voor docenten is het belangrijk dat ze weer optimaal les kunnen
geven en hun studenten in de ogen kunnen kijken.
Daarnaast is een onderwijsinstelling niet alleen een leer- maar ook een leefomgeving:
voor jongeren is dagelijks contact in levenden lijve met medestudenten en docenten
enorm belangrijk in hun sociale ontwikkeling, met alle gevolgen van dien. Na de eerste
lockdown, toen de onderwijsinstellingen weer open gingen, bleek eens te meer hoezeer
studenten en docenten dat hadden gemist. Zoals de nieuwe minister van OCW Robbert
Dijkgraaf ook aangaf: onze studenten vormen één van de meest kwetsbare groepen die in
een heel vormende fase zitten. Die fase mag niet langer worden stilgelegd.
Dat raakt aan het welzijn van onze studenten. Recent onderzoek (CBS, het RIVM en het
Trimbos instituut) maar ook de monitoring van het ministerie en van de
onderwijsinstellingen zelf bevestigt dat de impact van de pandemie op het welzijn van
jongeren groot is. De mate van psychische problemen, variërend van eenzaamheid,
somberheid en slaapproblemen tot levensmoeheid, onder jongeren is zorgelijk. En de
huidige onderzoeken uit de coronaperiode maken opnieuw pijnlijk duidelijk dat juist
jongvolwassenen het meest achteruitgaan qua mentale gezondheid. Maar ook voor
docenten en andere medewerkers van de instellingen is de continue onzekerheid over de

vraag of en hoe er veilig les gegeven kan worden een bron van stress en verhoging van
de werkdruk die toch al zo hoog ligt.
Dit alles pleit ondanks de hardoplopende besmettingsgraad voor een duurzame oplossing.
We ondersteunen van harte het pleidooi van de nieuwe minister van OCW Robbert
Dijkgraaf om de deuren van de overige onderwijsinstellingen zo snel mogelijk te openen.
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