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De ministers Van Engelshoven en Slob presenteerden op 17 februari 2021 de hoofdlijnen van
het Nationaal Programma Onderwijs. ls maats happelij e organisaties ijn we blij dat het
abinet de omende 2 jaar een forse finan i le impuls aan het onderwijs geeft voor herstel
en perspe tief. ij roepen op daarbij nadru elij aanda ht te hebben voor het mentaal
welbevinden van leerlingen en studenten. Op de orte maar e er oo op de lange termijn.
Voorlopige resultaten uit recent onderzoek* van het Amsterdam UMC, onder meer dan 1.000 jongeren,
laten zien dat 98 van de deelnemers aangeven dat het he en van goede sociaal emotionele vaardigheden
elangrijk is voor zijn o haar toekomst. ok vindt 90 van de jongeren uit het onderzoek dat er op
school meer aandacht esteed moet orden aan het aanleren van sociaal emotionele vaardigheden.

e zijn verheugd dat door het ationaal rogramma nder ijs geld eschik aar komt voor de rede
ont ikkeling van kinderen en jongeren. n dat daar ij aandacht is voor de sociaal emotionele ont ikkeling
en het mentaal el evinden van leerlingen en studenten. it moet op een goede en even ichtige manier
handen en voeten krijgen. e roepen daarom op
roei te stimuleren in plaats van achterstanden op te lossen en daar ij het mentale welbevinden als
basis te nemen, door het evorderen van de sociaal emotionele ont ikkeling van leerlingen en studenten.

.

uimte te ieden om, naast de korte termijn en herstel, in te etten op de lange termijn om mentale
problemen in de toe omst te voor omen.

.

e zorgen dat de loof in ge ondheid welbevinden en onderwijs ansen afneemt door sociaal
emotionele ont ikkeling een prominente ple in de individuele plannen van scholen te geven en
hier ij rekening te houden met verschillen tussen leerlingen.

.

n de te ont ikkelen menu aart en de ennis ommunit die ingericht ordt voor het onder ijsveld,
estaande, e ezen interventies en kennis over at erkt rond het stimuleren van so iaal emotionele
ontwi eling en mentaal welbevinden mee te nemen.

.

cholen te ondersteunen om het gespre aan te gaan met leerlingen en studenten over el evinden en
veerkracht, en de jongeren te betre en bij de uitwer ing van deze thema s in de plannen van scholen.

aten e kinderen en jongeren cht een perspectie op een goede toekomst geven. oor hen niet alleen voor te
ereiden op de ar eidsmarkt, maar ook op het leven. p die manier versterken e hun eer aarheid, kunnen
zij eter omgaan met tegenslagen als de coronacrisis, en geven e ze de kansen die ze verdienen.

ij bieden vanuit on e jarenlange opgedane ennis en ervaring graag on e e pertise aan
om de e punten on reet vorm te geven.

* e data ordt op dit moment ver erkt
tot een de initie onderzoeksrapport
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