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Sinds 16 maart werken de meeste 
leerlingen thuis voor school. Vóór 
de paasvakantie werd ingezet op 
herhaling, na de paasvakantie op 
preteaching of aanloopleren: het 
aanbieden van nieuwe leerstof 
die in de klas hernomen wordt 
zodra de scholen terug opengaan. 
Dit aanloopleren gebeurde gro-
tendeels via digitale weg. Heeft 
corona een versnelling ingezet in 
de radicale transformatie van de 
school? Of bracht deze crisis toch 
nog iets anders aan het licht?

Wordt afstandsleren hét 
coronabewijs? 

GROTE INZET

Het leerplichtonderwijs, het volwassenen-
onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs 
werden de afgelopen periode op hun kop 
gezet. We hebben in de eerste plaats ge-
zien dat scholen, instellingen, centra en 
het onderwijspersoneel zich ongelooflijk 
hard hebben ingezet om leerlingen en hun 
ouders, studenten en cursisten te blijven 
bereiken. Er is fantastisch veel goede wil 
aanwezig binnen schoolteams om het 
onderste uit de kan te halen. Ze hebben 
samen in een mum van (vakantie)tijd alle 
middelen die ze ter beschikking hadden, 
gebruikt om het leren vanop afstand te 
organiseren. Dat vroeg heel veel samen-
werking, overleg en constructief planwerk 
van alle personeelsleden. 

Voor een groot stuk verliep afstands-
onderwijs digitaal. Leraren en lectoren 
maakten dankbaar gebruik van online 
leeromgevingen, educatieve apps, 
interactieve websites, live-streaming 
platformen, enzovoort. Opdrachten, 
oefenbundels en groepswerkjes werden 
digitaal verspreid en ingeleverd. Lessen 
werden ingesproken en ondersteund 
door diapresentaties, beeldmateriaal of 
animaties die leerlingen om het even wan-
neer konden bekijken. Anderen gingen 

op vaste momenten ‘live’ aan de slag met 
de hele klas. Het werk werd ingeleverd, 
opgevolgd en van feedback voorzien. En 
in het volle besef dat niet alle gezinnen 
over één of meerdere laptops beschik-
ken, werd ook naar alternatieven gezocht. 
Leerlingen en cursisten werden opgebeld 
om te horen hoe het met hen ging en om 
zo mogelijk naar oplossingen te zoeken. 
Pakketjes werden verstuurd en leraren 
reden rond om bundels in de brievenbus-
sen te steken. 

Ondanks al die inspanningen liep niet al-
les van een leien dakje. Internetverbindin-
gen lieten het afweten, niet alle leerlingen 
werden bereikt en ook heel wat cursisten 
verdwenen van de radar. De werkdruk van 
leraren nam toe. Goede digitale lessen 
voorbereiden en opvolgen, vraagt immers 
veel tijd, in combinatie met digitaal verga-
deren en instaan voor opvang op school. 
De paasvakantie werd werkvakantie. 
Leraren en docenten storen zich dan ook 
mateloos aan berichten in de media over 
leraren die al weken verlof zouden hebben 
en nog altijd doorbetaald worden. 

Ook ouders maakten zich zorgen. Uit 
een bevraging over afstandsonderwijs, 
afgenomen bij 2382 gezinnen door onder-
zoekers van de UGent, blijkt dat ouders 

GOELE CORNELISSEN



6 BRANDPUNT 8 // MEI 2020 // 

vóór de paasvakantie gemiddeld al meer 
dan twee uur per dag bezig waren met de 
begeleiding van hun kinderen. Bij kinde-
ren met zorgnoden lag dat nog een stuk 
hoger. ‘Live’ lessen en ingesproken lessen 
worden door ouders het meest gesmaakt. 
Niettemin merken ze dat het thuis bijzon-
der moeilijk is om kinderen te motiveren. 

De boodschap van minister van Onderwijs 
Ben Weyts dat ‘de meeste leerlingen wor-
den bereikt’, dat ‘schoolteams zich mees-
ter voelen over de situatie’ en dat ‘maar 
liefst 94% van de basisscholen en 95% van 
de secundaire scholen vandaag een aan-
bod voor álle leerlingen voorzien’ kunnen 
we best met een korrel zout nemen.

DIGITALE DOORSTART

Heel wat leerlingen én hun leraren hopen 
voor de zomervakantie nog naar school te 
kunnen gaan. Is het niet om het normale 
schoolgebeuren terug op te pikken, dan 
toch minstens om samen het jaar te kun-
nen afronden. Maar bepaalde experten 
waarschuwden al snel dat scholen vooral 
niet mogen terugvallen op dat ‘oude 
normaal’. Zij zijn ervan overtuigd dat het 
onderwijs dankzij deze crisis eindelijk een 
digitale doorstart heeft gemaakt. 

‘Scholen mogen niet automatisch terug-
schakelen naar het ‘oude normaal’ en naar 
lesgeven in fysieke aanwezigheid van 
leerlingen’, stelt onderwijsexpert van de 
OESO Dirk Van Damme. ‘Ze moeten zoeken 
naar manieren om innovatief lesgeven en 
innovatieve leeromgevingen op een slim-
me manier in hun onderwijs te integreren. 
Dat moet op een gepersonaliseerde wijze 
gebeuren, om alle individuele leerlingen 
te dienen.’ 

Ook Willem De Klerck, transitiemanager 
Visie 2050 voor levenslang leren hoopt 
dat in deze crisis de kiemen werden ge-
legd voor een nieuw model van leren. ‘Als 
transitieteam kijken we er naar uit om uit 
dit grote leerexperiment de nodige lessen 

te trekken voor de toekomst. We durven 
zelfs te hopen op een versnelling van de 
transitie van leven, leren en werken.’ 

Tom van Acker, organisatie-architect en 
inspirator voor slimme en warme scholen, 
sluit daarbij aan. ‘Ik hou al sinds 2011 een 
pleidooi voor slimme en warme scholen. 
Dat zijn scholen die afstappen van leerja-
ren, vakken en de vakleraar voor de klas. 
In plaats daarvan bouwen ze teams van 
leerkrachten over leerjaren en vakken 
heen. Daarin worden gepersonaliseerde 
leertrajecten uitgezet voor een vaste 
groep leerlingen. En ik zie nu dat de scho-
len die zich zo georganiseerd hebben een 
grote voorsprong hebben ten opzichte 
van scholen die nog klassiek georgani-
seerd zijn in leerjaren en vakken (…) Dat 
is het mooie van corona. We zien dat het 
kan en dat dat beter kan zijn. Ik hoop dat 
scholen zich na corona zo zullen gaan 
organiseren en dat dit aanvaard wordt als 
model voor onderwijs voor de toekomst.’ 

En ook Jo Caudron, ondernemer en trans-
formatiestrateeg, maakt zich sterk dat 
onderwijs er, naarmate de crisis langer 
duurt, helemaal anders zal uitzien. ‘We 
brengen de kinderen dan vooral naar 
school voor sociaal contact. Voor een 
overleg, bijvoorbeeld, of labolessen, maar 
niet noodzakelijk voor onderwijs. Dat 
onderwijs kan - als we het ons een beetje 
beter aanleren - misschien efficiënter 
vanop afstand gebeuren voor bepaalde 
aspecten.’

CORONABEWIJS

Deze bespiegelingen tonen hoe verlei-
delijk het is om in de huidige crisis het 
bewijs te vinden dat de school waar men 
al lang van droomde er nu versneld zal 
(moeten) komen. Wie er voordien al van 
overtuigd was dat onderwijs een digitale 
transitie moet ondergaan, verwacht van-
daag dat dit toekomstbeeld in versneld 
tempo werkelijkheid wordt. Want ja, het 
klopt dat onderwijs de afgelopen weken 
een digitale doorstart heeft gekend. De 
crisis heeft heel wat personeelsleden in 
onderwijs een duwtje in de rug gegeven 
om op korte termijn nieuwe digitale vaar-
digheden te verwerven. ICT-coördinatoren 
hebben daarbij een ondersteunende rol 
gespeeld. En wie voordien al oordeelde 
dat de schotten tussen school, gezin en 
werkplek voorgoed op de schop moeten, 
ziet de realisatie van die droom vandaag 
dichterbij komen. Want ja, het klopt dat 

de digitale klas geen vier muren heeft. 
Huiskamers werden leerplekken en om-
gekeerd. En leren gebeurt tegenwoordig 
meer dan ooit waar en wanneer men er tijd 
en ruimte voor heeft.

Stefaan Blancke en Maarten Boudry 
(UGent) bestempelden dit soort bespiege-
lingen, waarbij de coronacrisis naar belie-
ven gebruikt wordt ter ondersteuning van 
de eigen favoriete opinie of goede zaak, 
onlangs nog als ‘coronabewijs’. ‘Waar zit-
ten de mensen’, zo vragen ze zich af, ‘die 
door het coronavirus hun mening grondig 
hebben herzien? Hoe komt het dat het 
virus naadloos in ieders wereldbeeld past, 
en bevestigt wat iedereen daarvoor toch 
al vond?’ 

KRITISCHE ZIN 

Als het van Blancke en Boudry afhangt, 
moet ‘de’ wetenschap en ‘het’ kritisch 
denken de huidige wildgroei van corona-
bewijzen doorprikken. Maar gaan zij niet 
voorbij aan het feit dat deze crisis, in een 
mum van tijd, de kritische zin(tuigen) in 
élk van ons heeft geprikkeld? Onze ver-
wachtingen, wensen en zelfs dromen over 
de school van morgen werden plots opge-
schort in onze worsteling met de realiteit 
van elke dag. En dát, déze ervaring, heeft 
het beeld van onderwijs bij velen onder 
ons wel degelijk een ander reliëf gegeven. 
Ze heeft immers een aantal kritische za-
ken aan het licht gebracht.

Zo brengt deze crisis voor leraren aan het 
licht dat het klaslokaal als fysieke ruimte, 
net als de fysieke aanwezigheid van een 
leraar en leerlingen, onmisbaar zijn in het 
aanbieden van goed onderwijs. 

‘We waren onze klasgroepen kwijt. Onze 
klassen deelden immers dezelfde lesuren 
niet meer. Wat waren we tevreden zodra 
we terug samen waren in ons digitaal 
lokaal. Die plek waar we samen nog eens 
dieper konden ingaan op ons werk, die de 
groep samenhield en ervoor zorgde dat 
we terug een doel hadden om naar uit te 
kijken. En toch bleef het verschil met ons 
‘echt’ atelier zo groot.’ 

‘Als leraar zit ik in mijn muziekles naast 
mijn leerlingen. Ik zie toe op hun zithou-
ding en handgreep en stuur bij waar no-
dig. Dat is op afstand onmogelijk.’

‘Digitaal afstandsonderwijs is vandaag 
een welgekomen alternatief is, maar elke 
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dag opnieuw merk ik dat ik er ‘met scherm 
en muis’ niet in slaag het wiskundig 
inzicht bij te brengen dat ik anders ‘met 
handen en voeten’ bewerkstellig. Ja, wer-
kelijk met heel mijn lichaam. Alle zintuigen 
worden in mijn lessen aangesproken, 
want wiskunde leren is ervaren. Anders 
laat het geen sporen na.’

Verder brengt deze crisis voor leraren, 
maar ook voor ouders, aan het licht dat de 
fysieke muren van de klas, het materieel 
verschil tussen scherm en papier, de 
begrenzing van de tijd en het ritme van 
de schooldag er wel degelijk toe doen. 
Ze zijn één voor één ontworpen om ruis 
en afleiding buiten te houden en maken 
een waarneembare en directe ervaring 
mogelijk.1

‘In mijn digitale klas ben ik nooit alleen 
met mijn leerlingen en mijn leerlingen 
ook nooit alleen met mij. Ouders luisteren 
mee. Er wordt al eens geroepen. Plots valt 
een leerling weg. Is de internetconnectie 
verbroken? Of haken leerlingen af om ta-
ferelen uit de huiskamer niet met de klas 
te moeten delen? Op school moeten ze die 
last alvast niet dragen.’ 

‘Thuis leren is niet evident. Maar thuis 
werken is dat evenmin. De scheiding tus-
sen werk en privé is er niet meer. Mails, 
berichten, chats, meldingen ... komen op 
alle momenten van de dag binnen. Tijdens 
de live klasmomenten zit ik soms met mijn 
dochter van drie op mijn schoot. Het hoofd 
leegmaken is moeilijk.’ 

‘Ik heb nu eindelijk een tekentool aan-
geschaft. Zo kan ik digitaal bewijzen 
uitschrijven en figuren tekenen. Dat biedt 
mogelijkheden. Maar leerlingen die moeite 
hebben met wiskunde, hebben er alle 
baat bij om te zien hoe ik met passer en 

boog figuren teken op het bord. Zij doen 
dat samen met mij. Ik op een bord. Zij op 
papier, of ook op het bord. Zo nauwkeurig 
mogelijk, dezelfde bewegingen. Die oefe-
ning helpt hen vooruit.’ 

Ook ouders ervaren hoe moeilijk het is 
om kinderen thuis ‘bij de les te houden’. 
Het meest van al waarderen ze de inspan-
ning van leraren die hun digitale lessen 
inspreken of ‘live’ organiseren: pogingen 
om de ‘echte’ klas zo goed mogelijk na te 
bootsen.

Wij bieden zoveel mogelijk structuur en 
proberen hen te motiveren. Toch verdwijnt 
hun aandacht snel en het leren via scherm 
is, als je het mij vraagt, erg oppervlakkig. 
In veel gevallen is de verleiding trouwens 
groot om met dat scherm andere dingen 
te doen. Onze kinderen missen het ritme 
van de klas, het samen werken en de om-
geving die hen helpt om ‘erbij te blijven’. 

WOORDEN VASTHOUDEN

Deze woorden zijn kritisch. ‘Kritisch’ om-
dat ze zaken belichten die we – ondanks 
hun belang – dreigen te verliezen. Want 
we hadden ze uit het oog verloren en al 
lang niet meer ter sprake gebracht. 

Laat ons hopen dat iedereen deze woor-
den kan horen en verzamelen. Het zijn 
stuk voor stuk woorden die niet zozeer 
getuigen van heimwee naar ‘het oude 
normaal’ maar die iets willen koesteren 
of beschermen dat in onderwijs werkelijk 
van belang is: tijd, ruimte, grenzen, mate-
rialen, aandacht, aanwezigheid, lichame-
lijkheid ... 

Laat ons deze woorden en ervaringen van 
leraren, docenten, ouders, leerlingen en 
cursisten – te midden van de vele coro-
nabewijzen – vasthouden als een vorm 
van kritisch verzet. En laat ons dat vooral 
doen in de hoop dat ze (opnieuw) onder-
deel mogen uitmaken van de taal waarin 
we over onderwijs spreken en van waaruit 
we het onderwijs van morgen vormgeven. 

Laat deze crisis zo een échte crisis zijn, 
namelijk een kans om duurzaam na te 
denken over wat écht onmisbaar én eigen 
is aan de ervaring en het organiseren van 
goed onderwijs.

1 Voor interessante inzichten over schermleren versus leren op papier, zie: https://didactiefon-
line.nl/blog/paul-kirschner/lezen-en-leren-papier-of-scherm
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