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Den Haag 30 december 2021 
Betreft: Zet de belangen van kinderen echt voorop en open de scholen 

Geachte heer Rutte, heer Slob en heer de Jonge, 

Met inachtneming van de hoge druk en moeilijke beslissingen die u moet 

nemen sturen wij u deze brief. Wij en vele met ons waren ervan overtuigd dat 

de enorme impact die alle beperkende maatregelen op de jeugd hebben, door 

was gedrongen tot de politiek. Toch lijkt het besluit tot scholensluiting wederom 

vanuit crisisstand genomen te zijn. Dit terwijl dertig jaar geleden uitgebreid is 

afgesproken in het VN-Kinderrechtenverdrag hoe we als land met minderjarigen 

willen omgaan, ook in crisissituaties. Eén van de belangrijkste principes uit het 

VN-Kinderrechtenverdrag is dat de belangen van kinderen voorop staan en dat 

inzichtelijk is hoe deze belangen zijn meegewogen in de besluitvorming. 

Onderdeel van de belangenafweging is het onderzoeken van alternatieven - die 

minder of niet schadelijk zijn voor kinderen - om mensen met een kwetsbare 

gezondheid te beschermen en de zorgen van onderwijspersoneel te 

verminderen. 

Wij zien dit niet terugkomen in de besluitvorming van half december. We zijn 

bijzonder teleurgesteld dat scholen wederom zijn meegenomen in het groter 

geheel. Dit heeft ons doen besluiten om een krachtig bericht naar buiten te 

brengen. Voor UNICEF Nederland is dit een scherp bericht, maar we voelen 

ons hiertoe genoodzaakt nu voor een derde keer de scholen plotseling dicht 

gaan zonder een inzichtelijke belangenafweging. Dit getuigt niet van het echt 

serieus nemen van alle betrokkenen bij het onderwijs. Bovendien toont het een 

gebrek aan inzicht in de leefwereld en de impact op kinderen en jongeren. Wij 

vonden 60 organisaties die deze scherpte onderstrepen. U vindt de oproep in 

de bijlage. 

Deze brief sturen wij u namens UNICEF Nederland, de oproep is namens 60 

organisaties. 

Met vriendelijke groet, 

UNICEF Nederland 

Suzanne Laszlo 
Directeur 

De heer drs. M. Rutte, demissionair minister-president 

De heer A. Slob, demissionair minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs 
en Media 

De heer H.M. de Jonge, demissionair minister van VWS 

Cc: Vaste Kamercommissie VWS 


