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De discussie over de hervatting van het
fysieke onderwijs beperkt zich te zeer tot
het basis- en het middelbaar onderwijs,
stellen Danielle Jansen en Károly Illy.
Studenten dreigen vergeten te worden.

Op 12 januari werd duidelijk dat
de lockdown die op 15 decem-
ber is ingegaan zeker tot en
met 9 februari van kracht zal
blijven. Bij het nadenken over
het weer versoepelen van de

coronamaatregelen wordt het tijd de leeftijds-
grens in de discussie rondom de schoolsluiting
en -heropening los te laten en het in plaats
daarvan te hebben over onderwijsmogelijk -
heden voor álle jeugdigen, inclusief de mbo-,
hbo- en wo-studenten.
Nederland telt rond de 1,3 miljoen mbo-, hbo-

en wo-studenten van wie het merendeel jonger
is dan 25 jaar. Volgens de definitie van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) behoor
je tot je 25ste tot de jeugd. Deze leeftijdsgrens is
er niet voor niets; hoewel veel wettelijke privile-
ges voor volwassenen beginnen op de leeftijd
van 18 jaar, kunnen jongeren tussen de 18 en de
25 jaar niet over één kam worden geschoren
met volwassenen, aangezien de aanvaarding

Corona Wegvallen fysiek onderwijs trekt zware wissel op iedereen onder de 25

Lockdown is ook
slecht voor student

van volwassen rollen en verantwoordelijk -
heden doorgaans pas later plaatsvindt. 
Als iedereen tussen de 18 en de 25 jaar nog

steeds als jeugd wordt gezien, waarom hanteren
we dan in het Covid-19-beleid zo’n strikt onder-
scheid tussen scholieren en studenten? Wat
betreft coronagerelateerde gezondheidsproble-
men is dat niet logisch: net als leerlingen van
lagere en middelbare scholen ervaren ook oude-
re jongeren mentale gezondheidsproblemen.
Ook zij hebben last van een beperkte interactie
met leeftijdsgenoten als gevolg van het stopzet-
ten van fysiek onderwijs, sporten en bijbaantjes. 

Achterhaald onderscheid
Ook wat betreft de dagindeling van studenten is
het niet terecht dat de ‘knip’ wordt gezet bij het
afronden van de middelbare school. Net als
scholieren brengen studenten het merendeel
van hun tijd door in een onderwijsinstelling en
is het volgen van kwalitatief onderwijs essenti-
eel voor hun verdere ontwikkeling.

Het verschil in coronabeleid tussen primair en
voortgezet onderwijs enerzijds en het beroeps-
onderwijs en het wetenschappelijk onderwijs
anderzijds stamt nog uit de tijd dat we er, enke-
le maanden geleden, van overtuigd waren dat
kinderen onder de 18 jaar een veel kleinere rol
in de besmetting van het coronavirus speelden
dan wie 18 jaar of ouder is. 
Dat inzicht is inmiddels achterhaald; kinde-

ren in het voortgezet onderwijs hebben een
grotere rol bij de verspreiding dan aanvankelijk
werd gedacht. Dit betekent dat een knip in
coronabeleid tussen primair en voortgezet
onderwijs én het daarop aansluitende onder-
wijs niet meer logisch en niet meer te recht-
vaardigen is. Scheer studenten niet over één
kam met volwassenen, maar met de jeugd tot 
18 jaar!

Recht moet worden erkend
De discussie over schoolsluiting en -herope-
ning moet daarom worden verbreed tot een
 discussie over onderwijs voor alle jeugdigen. 
Bij het nadenken over het versoepelen van de
maatregelen moeten de mogelijkheden voor
het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en
het wetenschappelijk onderwijs in één zucht
worden genoemd met die voor het primair en
het voortgezet onderwijs. Het belang van fysiek
onderwijs is voor jongeren ouder dan 18 jaar
immers net zo groot als voor jongere jongeren. 
De overheid is als eerste aan zet en moet om te

beginnen erkennen dat 18- tot 25-jarigen even-
veel recht hebben op en belang hebben bij
onderwijs als de jongere jeugd. Wij zijn ervan

overtuigd dat mbo-, hbo- en wo-instellingen
 vervolgens graag hun verantwoordelijkheid
nemen in het creëren van een veilige omgeving
voor studenten en schoolpersoneel. Een mooi
voorbeeld van samenwerking tussen de over-
heid en hbo- en wo-onderwijsinstellingen is de
proef in Groningen waarbij studenten met een
negatieve uitslag van een covidtest vooraf-
gaand aan een tentamen, op locatie het tenta-
men mogen maken. 
Gelijk met de overheid zijn de studenten 

zelf ook aan zet: zij moeten niet langer afwach-
ten, maar zich laten zien en van zich laten
horen en actief meedenken over mogelijk -
heden hoe we zo snel mogelijk terug kunnen
naar veilig, werkbaar en kwalitatief goed fysiek
onderwijs.

→ Studeren op 1,5 meter
afstand van elkaar in het
Concert gebouw. Hervatting
van het fysieke onderwijs is
ook voor studenten van
groot belang.  FOTO ANP

Oudere jongeren ervaren
net als kinderen tot 18 jaar
mentale problemen door
opschorten onderwijs
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