
Beste gemeente,  
 
Mark Rutte riep tijdens zijn persconferentie van mei dit jaar op om meer naar de mening van 
jongeren te luisteren en om hun creativiteit te gebruiken bij deze coronacrisis. Om aan deze oproep 
gehoor te geven heeft Save the Children Nederland een vragenlijst opgezet om te inventariseren hoe 
het gaat met mbo-jongeren in Nederland en wat hun behoeften thuis, financieel en op school zijn. 
Deze enquete is door alle mbo-scholen gedeeld met als resultaat dat bijna 1500 jongeren de 
vragenlijst hebben ingevuld.  
 
De coronacrisis heeft veel impact op jongeren in Nederland. Het sociale leven dat voor hen zo 
belangrijk is, werd abrupt stop gezet. De 1.5 meter afstand werd de norm en les op school, naar je 
stageplek gaan, sporten of met vrienden afspreken zat er even niet in. We zijn nu ruim drie maanden 
verder en hebben onderzocht wat de impact van de coronacrisis is op praktisch opgeleide jongeren. 
Voelen zij zich gezien en gehoord? Welke gevolgen heeft het thuisonderwijs op hen? Hoe gaat het 
financieel met hen en hoe wordt het leven op school na de zomervakantie weer opgepakt? De 
antwoorden op deze vragen behandelen we in dit rapport, en worden aangevuld met concrete 
adviezen voor uw organisatie om jongeren beter in staat te stellen om te gaan met de (negatieve) 
gevolgen van de corona crisis.  
 
We moedigen u aan om naast het lezen van dit rapport ook zelf in gesprek te gaan en blijven met 
deze jongeren. De sleutel tot positieve veranderingen voor de jongeren ligt bij u. Wij helpen u graag 
een stukje op weg met de adviezen van en door jongeren in dit rapport. 
 

De link naar het rapport vindt u hier: https://www.savethechildren.nl/onvoorwaardelijk-tijdens-
corona/StC-rapport-En-wij-dan 
 

Heeft u als gemeente interesse om na de zomervakantie in gesprek te gaan met jongeren over de 
coronamaatregelen heeft Save the Children ook een programma ontwikkeld genaamd Speaking 
Minds, waarin wij praktisch opgeleide jongeren koppelen aan beleidsmedewerkers om samen met 
hen in gesprek te gaan over onderwerpen die hen aan gaan. Dit project voeren wij inmiddels al ruim 
drie jaar offline en online uit. Meer hierover kunt u lezen op: www.speakingminds.nl  
 
Ik wens u veel leesplezier en alvast een fijne zomervakantie.  
Mocht u nog vragen dan kan u reageren op deze mail.  

 
Werkdagen ma-di-wo-do 
Save the Children – Laan van Nieuw Oost-Indië 131 – 2593 BM Den Haag 

Insta twitter.com/SpeakingMindsNL Skype  

E W http://speakingminds.nl/over-speaking-minds/speaking-minds-voor-scholen/  
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