
 

Aan de leden van de Vaste Kamercommissie en de minister van OCW 
Postbus 16375 
2500BJ   's-Gravenhage 
 

 

 

 

Geachte dames en heren, 
 
De Tweede Kamer heeft het Kabinet met de motie Ploumen (TK 20-21, 25 295, 960) gevraagd om 
voor 1 juni 2021 een Deltaplan Jeugd aan de Kamer te zenden. De Raad van Advies Integrale 
Veiligheid (RvA IV) van de MBO Raad1 roept u op om de uitvoering van deze motie te concretiseren 
door op korte termijn onderzoek te doen naar de effecten van de coronacrisis en de daarmee 
samenhangende maatregelen op het sociaal welbevinden van mbo-studenten en te komen met 
aanbevelingen die deze effecten verzachten. Tevens doet de RvA de oproep om bij toekomstige 
besluiten bij pandemieën daar ook nadrukkelijk het welzijn van onze studenten te betrekken. In deze 
brief lichten we onze oproep toe.  
 
Sociaal welbevinden en de effecten op het verdere leven 
 
Jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 23 vormen een belangrijke groep in het mbo, juist omdat zij 
zich in deze studiejaren ontwikkelen tot volwassenen. Sociaal welbevinden is een noodzakelijke 
voorwaarde voor met name deze studenten om te kunnen leren en zich in hun studieperiode 
persoonlijk te kunnen vormen, als basis voor hun verdere leven. Het in een bepaalde mate ontbreken 
van sociaal welbevinden kan leiden tot schooluitval en daarmee tot een minder gelukkig en 
ongezonder leven.  
  

 
1 De Raad van Advies Integrale Veiligheid is het adviesorgaan voor het netwerk Integrale Veiligheid 
van de MBO Raad In de Raad van Advies participeren externe landelijke stakeholders (zoals JOB, 
vakbonden, OCW, SSV, politie, CCTV). 
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Een jongere die om deze reden uitvalt, weet zich een leven lang met de consequenties ervan 
geconfronteerd; de schade per uitvallende student is statistisch zo’n 5 gezonde levensjaren (zie 
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84842NED).  
Het is dan ook niet verrassend dat uit het recente deelonderzoek van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Gemeentelijke Gezondheidsdienst -Geneeskundige 
Hulpverleningsorganisatie (GGD-GHOR) in de Regio Nederland (samen met de regionale GGD’en) 
blijkt dat de eerste versoepeling die meer intermenselijk contact toestaat, direct tot een verbetering 
leidt van het mentaal welzijn onder jongeren (zie https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-
welbevinden (resultaten 12e ronde onderzoek gedrag en welbevinden). 
 
 
De schade beperken met onderzoek 
 
Tijdens de coronacrisis is het sociaal welbevinden van onze studenten onder druk komen te staan. 
We maken ons zorgen over de impact die dat heeft, verderop in het leven van deze jongeren. Als 
samenleving moet het onze taak zijn die schade op termijn zoveel mogelijk proberen te beperken; 
niets doen is geen optie. De RvA IV hecht daarom waarde aan een feitelijke analyse van de effecten 
die de coronamaatregelen hebben op het sociaal welbevinden van onze studenten in relatie tot de 
baten van het gevoerde beleid voor de noodzakelijk preventie van corona-verspreiding.  
 
 
Ruimte voor eigen beleid op basis van ‘lessons learned’ 
 
De RvA IV heeft alle begrip voor de noodzaak tot handelen in onzekerheid het afgelopen jaar. 
Tegelijkertijd hebben we als mbo-scholen een grote verantwoordelijkheid richting onze studenten (en 
medewerkers) om te handelen vanuit integrale afwegingen van (sociale) veiligheid. Een gedegen 
onderzoek zoals hierboven beschreven draagt bij aan het leren van lessen uit de afgelopen 
crisisperiode en het op basis daarvan maken van afspraken die bepalend zijn voor de ruimte van de 
mbo-scholen om in voorkomende situaties eigen beleid te voeren binnen randvoorwaarden gesteld 
vanuit het Rijk. 
 
 
Gelijkwaardigheid rationele en emotionele aspecten is randvoorwaardelijk 
 
De RvA IV is natuurlijk verheugd dat de Tweede Kamer en ministerie aandacht hebben voor de 
effecten van het niet meer naar school kunnen. De 8,5 miljard euro die het Kabinet heeft vrijgemaakt 
voor het NPO lijkt nu echter vooral bedoeld voor het ‘technisch’ inlopen van studievertragingen.  
  

https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84842NED
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden
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De RvA IV is van mening dat er vanuit een breder perspectief naar het sociaal welbevinden van de 
studenten gekeken moet worden in plaats van alleen het inhalen van studievertragingen. Een deel van 
de voor het NPO bestemde middelen zou daarvoor vrij gemaakt moeten worden. In de communicatie 
en eventuele vervolg-ondersteuning-impulsen dient dus niet alleen op de rationele 
(onderwijsinhoudelijke) kant te worden gestuurd, maar juist ook op de emotionele (meer 
randvoorwaardelijke) aspecten waaraan zo veel mogelijk voldaan zou moeten worden om de rationele 
kant ook te doen slagen. Beide kanten dienen gelijkwaardige aandacht te krijgen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
dr. O. Jelsma      prof. dr. I. Helsloot 

        
            
Voorzitter Raad van Advies Integrale Veiligheid  lid Raad van Advies Integrale Veiligheid 
 
Voorzitter College van Bestuur    Hoogleraar besturen van veiligheid  
mboRijnland      Radboud Universiteit Nijmegen 
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