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Deze woensdag demonstreert de ASVA Studentenunie in de vorm van een openluchtcollege
voor het Amsterdamse stadhuis. Zij pleiten voor een snelle en veilige opening van het hoger
onderwijs. De studenten zeggen na maanden binnen zitten het zat te zijn om in
persconferenties te horen dat er geen stappen worden gezet om de universiteiten en
hogescholen coronaproof te openen. De mentale gezondheid van de studenten staat door
de voortdurende isolatie onder druk en fysiek onderwijs zou hier een uitkomst in kunnen
bieden. “We zullen nog maanden last hebben van corona, maar de overheid doet alsof het
maar een nachtje slapen is tot het volgende college,’’ zegt ASVA-voorzitter Maarten van
Dorp. “Zonder structurele oplossing houden studenten dat niet meer vol.”

Niet alleen in Amsterdam wordt er op 10 maart gedemonstreerd, ook in Groningen en
Utrecht gaan studenten de straat op. Onder de naam Student uit Isolement willen de drie
steden de ernst van de groeiende psychische problematiek onder jongeren als gevolg van
de sluiting van het hoger onderwijs en het gebrek aan perspectief aankaarten. Zo werd
eerder dit jaar geopperd lege concertzalen te gebruiken voor onderwijs en ASVA hekelt dat
dit niet gerealiseerd is. “Middelbare scholieren krijgen al les in Paradiso, maar de studenten
missen die mogelijkheid en zitten thuis,” aldus Van Dorp.

Sinds het najaar zijn er minder fysieke onderwijsactiviteiten op de hogescholen en
universiteiten en sinds 16 december zijn deze volledig gesloten. Sindsdien zijn er
verschillende onderzoeken gepubliceerd waaruit blijkt dat het slecht gaat met de mentale
gezondheid van studenten. Zo bracht Caring Universities naar buiten dat 52,2% van de
studenten zich eenzaam voelt en zegt 44,6% te kampen met somberheid.
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