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Corona

De coronacrisis heeft een 
enorme impact op onderwijs. 
COC vroeg aan enkele van haar 
leden hoe zij met de situatie 
omgaan en hoe zij de heropstart 
van hun school, centrum of 
academie zien. COC in tijden van 
Corona. Een overzicht.

in onderwijs
COC-leden getuigen hoe zij deze crisis ervaren

KIRSTEN JACOBS
DKO
Leerkracht beeldatelier, initiatieatelier 
volwassenen, tekenkunst en kortlo-
pende studierichting kunst en cultuur en 
pedagogisch coördinator voor de Beel-
dende en audiovisuele kunsten, Hamme

In onze academie is er vanaf de lockdown 
beslist om van thuis uit te werken. We 
hebben ons op een korte termijn digitaal 
moeten ontwikkelen, met dank aan onze 
ICT-coördinator. Voor praktijkvakken 
is het niet evident om vanop afstand 
feedback te geven. Wij hebben veelal 
een tactiele manier van benaderen van 
werk: een digitaal beeld vertelt slechts 
een deel van het verhaal, maar verflagen 
moet je zien, ondergronden spelen een 
rol, driedimensionaliteit is belangrijk. Je 
trekt ook niet elke leerling mee. In de eer-

“Goede informatie is nodig 
om het jaar goed af te 
sluiten en vol vertrouwen 
aan het nieuwe schooljaar te 
beginnen.”

Marjolijn Clijsters ste drie graden bepalen vooral de ouders 
hoe belangrijk onze lessen zijn. Veel leer-
krachten werken hard om de band met 
de leerlingen te behouden, maar merken 
dat er weinig feedback komt. De feedback 
van de volwassenen ligt veel hoger. 

Nergens wordt er in de media of door 
de onderwijsminister over de kleine 
sectoren gesproken. En dat zorgt voor 
ongerustheid bij het personeel. Voor dit 
schooljaar, maar ook voor het komende 
jaar. DKO werkt vraaggestuurd. Wij han-
gen voor onze tewerkstelling af van in-
schrijvingen per schooljaar. Nieuws over 
nieuwe opstoten van de epidemie, zijn 
nefast voor de inschrijvingen. Gaan ou-
ders hun kinderen nog inschrijven? Is het 
veilig? Kunnen volwassenen zich nog les 
veroorloven als ze het in deze huidige cri-
sis al moeilijk hebben om de touwtjes aan 
elkaar te knopen? Als er weinig leerlingen 
zijn, heeft dat ook een negatief effect op 
de werkgelegenheid het jaar nadien. Goe-
de informatie is nodig om het jaar goed 
af te sluiten en vol vertrouwen aan het 
nieuwe schooljaar te beginnen. Het is fijn 
dat COC veel informatie geeft, ook voor de 
kleinere sectoren binnen onderwijs. Alle 
info is duidelijk en overzichtelijk en als je 
vragen hebt, staat COC voor je klaar!

Ik werk sinds de lockdown van thuis uit. 
Deze manier van werken is op een alter-
natieve wijze besproken. Er is gefaseerd 
en op verschillende momenten overleg 
geweest tussen directie, inrichtende 
macht, schepen van onderwijs en mij als 
vakbondsafgevaardigde. Daardoor zijn 
we tot een aangepaste en best werk-
bare vorm gekomen. Met mijn collega’s 
vergader ik via Google hangouts, mijn 
jonge leerlingen sturen mij filmpjes met 
ingeoefende stukjes waarop ik – ook via 
een filmpje - feedback geef. Ik bezorg hen 
ook nieuwe stukjes die ze kunnen beluis-
teren en inoefenen. De oudere leerlingen 

krijgen de kans om via Skype 30 minuten 
per week les te krijgen. 
 
Het grootste obstakel bij online lesgeven 
is de technische kwaliteit van de verbin-
ding. De internetverbinding is niet altijd 
even goed, de klank is minder zuiver, en 
ritmisch niet altijd correct omdat de ver-

JOKE DEBEL
DKO

Podiumkunsten, klassieke gitaar, 
Stap Roeselare

“Het grootste obstakel 
bij online lesgeven is de 
technische kwaliteit van de 
verbinding.” 
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“In de media wordt 
gesproken over de kinderen, 
maar ook voor volwassenen 
en hun lesgevers is het 
belangrijk om een schooljaar 
te kunnen afronden.”

“Wachten is de boodschap! 
En ondertussen goed voor 
jezelf zorgen en hulp bieden 
waar nodig.” 

DOMINIQUE EYCKMANS
GO!
mvd-personeel keukenmede-
werkster en busbegeleidster

Ik heb de eerste drie weken in 
lockdown gewoon gewerkt als bus-
begeleidster omdat wij kinderen 
vervoeren van ons internaat naar 
school en omgekeerd. In de keuken 
heb ik de eerste week ook normale 
uren gewerkt en de twee volgende 
weken met een aangepast uur-
schema, niet om maaltijden te be-
reiden maar voor ‘de grote kuis’ van 
keuken, afwasruimte en magazijn. 
Dit gebeurde in samenspraak met 
de directie. Vanaf 20 april werd ik 
vrijgesteld als busbegeleidster om-
dat er een beurtrol kwam met alle 
begeleiding op de weinige rijdende 
bussen. Als keukenmedewerkster 
werd ik technisch werkloos. Er werd 
hierover enkel per mail gecommu-
niceerd en dat leidde soms wel tot 
extra vragen. Het administratief 
personeel werkte van thuis uit en 
kon dus niet steeds à la minute 
handelen.

Wat nu volgt, is onzeker. Als bus-
begeleider heb ik recht op een 
mondmasker en alcoholgel om mijn 
job zo goed mogelijk te kunnen uit-
voeren. In de keuken is de situatie 
nog onduidelijk. Als opleidingsvorm 
3 terug opstart, betekent dat maar 
een klein aantal maaltijden. Wach-
ten is de boodschap! En ondertus-
sen goed voor jezelf zorgen en hulp 
bieden waar nodig. 

SIGRID WEYN
BASISEDUCATIE
Alfa NT2

We hebben allemaal thuis gewerkt vanaf 
de eerste dag. Vergaderingen zijn ofwel 
afgelast ofwel online doorgegaan. Heel veel 
collega’s zijn aan de slag gegaan met ver-
schillende manieren om in contact te blij-
ven met cursisten. Whatsapp, Google Sites, 
YouTube werden massaal uitgetest en bevindingen werden uitgewisseld via de community 
van het centrum. Ook het didactisch materiaal werd onder handen genomen.

Ik vind het heel erg moeilijk om mijn (laaggeschoolde!) cursisten te bereiken. De meesten 
zijn wel een beetje vertrouwd met Whatsapp, maar kunnen niet genoeg Nederlands. Ze 
hebben ook allemaal hun eigen beslommeringen met vaak kinderen die online les moeten 
volgen, een netwerk dat weggevallen is, te weinig kennis van de taal en dus ook minder goed 

begrip van de maatregelen. Ook telefonisch 
is het moeilijk om met iedereen contact te 
krijgen. Er zijn ook enkele cursisten ‘van 
de radar verdwenen’: ze reageren niet op 
telefoons of berichten. Ik hoop dat het nog 
altijd goed met hen gaat.

Ik hoop dat we dit schooljaar nog terug 
mogen lesgeven. In de media wordt enkel 
gesproken over de kinderen, maar ook 
voor volwassenen en hun lesgevers is het 

belangrijk om een schooljaar te kunnen afronden. In ons centrum zullen we voorlopig verder 
doen zoals we bezig waren. Maar het wordt eentonig en moeilijk, zeker voor de collega’s die 
alleen wonen.

Over de praktische aanpak van de lessen bij een heropstart werd nog niet gesproken. We 
stelden wel vragen in het LOC (welke cursussen laten we nog doorgaan, hoe worden groe-
pen gesplitst…), maar krijgen weinig antwoorden. Directie en staf hebben intussen een lijst 
gemaakt van cursussen die zeker niet meer zullen opstarten. Over andere cursussen en 
eventuele aanpassingen in bijvoorbeeld groepsgrootte of lesmomenten, wordt pas beslist 
als de datum voor herstart gekend is. De materiële aanpassingen als we heropenen, hebben 
we wel al besproken: alcoholgel, handdoeken vervangen door papieren doekjes, mondmas-
kers, gesloten vuilbakjes …

binding soms hapert. Zeker bij meer com-
plexe stukken van gevorderde leerlingen 
bemoeilijkt dat het werken. Ik merk wel 
dat de leerlingen het heel fijn vinden dat 
ze via de online les mijn onverdeelde 
aandacht krijgen. Ze oefenen goed en 
veel, want ze zitten thuis, en vinden in 
hun gitaar een welgekomen vorm van 
ontspanning. Ook de jongere leerlingen 
vinden het heel leuk om filmpjes op te 
nemen. 

Ik heb wel vragen bij social distancing als 
de lessen terug opgestart worden. We 
zitten echt vlakbij onze leerlingen, cor-
rigeren hun speelhouding. Hoe moet het 

met de blaasinstrumenten? Met de leer-
krachten dans, de leerkrachten toneel? 
Hoe kan je een scène spelen rekening 
houdend met 1,5 meter afstand?  
Online lesgeven en coaching op afstand 
via filmpjes en opnames is een alterna-
tief, maar kan nooit aan de interactie en 
efficiëntie en dynamiek van een fysiek 
lesmoment tippen. De leerlingen missen 
elkaar en het samenspelen, want muziek 
maken is op alle niveaus en voor alle leer-
lingen ook een echt sociaal gebeuren.
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“We zullen de richtlijnen van 
de overheid opvolgen, ook al 
weten we allemaal dat dit in een 
school de nodige inspanningen 
zal vragen van iedereen.” 

GLENN MAES
BUITENGEWOON SECUNDAIR 
ONDERWIJS
OV3 type basisaanbod - Kappersmedewerker 

Tijdens de coronacrisis hebben wij gro-
tendeels thuis gewerkt, maar ook enkele 
momenten op school om bijvoorbeeld taken 
en praktijkmaterialen uit te delen aan de 
leerlingen. Binnen onze scholenorganisatie 
wordt continu overlegd en de directie geeft 
wekelijks een update. Ook onder het perso-
neel is er overleg, via video conference. Het 
directe contact met je leerlingen is nu niet 
mogelijk en we ervaren dat afstandsleren 
niet evident is, zeker niet voor kinderen 
met buitengewone noden. We trachten als 
schoolteam de contacten met onze leerlin-
gen nauwgezet op te volgen via de sociale 
media, mails, telefoon, huisbezoeken of 
gewoon via de post. 

Er werden in onze school 25 laptops be-
deeld aan de leerlingen die thuis geen pc 
hebben. Hierdoor kunnen deze leerlingen 
ook de digitaal aangeboden taken thuis 
maken. Bij het heropstarten zal ik de 
geziene leerstof grotendeels herhalen, 
wat voor onze leerlingen erg belangrijk is. 
Ook zullen de ingeleverde taken van onze 
leerlingen de nodige opvolging krijgen. 
Daarnaast hoop ik nog op een korte stage, 
wat toch een belangrijk onderdeel is tijdens 
de kwalificatiefase. Er wordt momenteel 
koortsachtig gewerkt aan een optimale en 
correcte opstart. We zullen de richtlijnen 
van de overheid opvolgen, ook al weten we 
allemaal dat dit in een school de nodige 
inspanningen zal vragen van iedereen. 
Samen sterk voor een veilig en gezond 
onderwijs!

ELS CHEVALIER
VOLWASSENENONDERWIJS 
NT2 + Coördinator administratie HET PERSPECTIEF PCVO Gent

De administratie via telewerk coördineren valt mee. Veel moeilijker had/heb ik 
het met het online lesgeven. Van de ene op de andere dag, zonder aangepast 
materiaal, zonder echte richtlijnen. Verschillende lesgevers vlogen als gekken 
op alle mogelijke apps en deelden hun ervaringen via WhatsApp en Facebook. 

Voor NT2 werd direct beslist dat we wel nieuwe leerstof moesten aanbieden, 
dat de inburgering moest doorgaan! Wat een druk op mijn schouders. Zoveel 
stress. Wat zijn in godsnaam 3 weken in een mensenleven? Basisdoelstel-
lingen nu? Komaan zeg! Bovendien hebben niet alle cursisten een computer/
laptop thuis en hebben velen ook geen internet. Ik trok mijn plan. Op 1 april was 
er een vakbondsoverleg via Zoom. Verschillende scenario’s werden voorge-
steld en goedgekeurd. Alle cursussen gingen online verder. Voor NT2, Zorg en 
Nijverheid is dit niet evident. Voor NT2 werd de einddatum voor de modules van 
kwartaal 3 uitgesteld in de hoop dat we terug naar de klas konden komen na 
de paasvakantie. Kwartaal 4 zou dan starten op 11 mei. We hadden toen nog 
goede hoop … Dit schooljaar nog opstarten lijkt nu weinig waarschijnlijk. Prak-
tijkgerichte cursussen worden nu stopgezet en kunnen hopelijk in september 
verdergezet worden. Nieuwe modules NT2 opstarten volledig online zie ik niet 
echt zitten. Je hebt die cursisten nog nooit gezien! En wat met de handboe-

ken? En de inschrijvingen? Maar 
toch moet het. We zullen er het 
beste van maken!

Als ik al één positief punt in 
deze hele crisis zie, is het dat 
een leraar het best tot zijn 
recht komt in een klaslokaal. 
Dat vinden mijn cursisten ook. 
Contact is zo belangrijk, zeker bij 
bepaalde doelgroepen. Ook een 
dikke pluim voor onze directie en 

coördinatoren voor de efficiënte communicatie. Om alles georganiseerd te krij-
gen, wordt er momenteel bijna dag en nacht gewerkt. Het loopt niet allemaal 
gesmeerd en er is nog een lange weg te gaan, maar we vinden troost bij elkaar. 
Dit maakt ons team sterker, vind ik.

De dag dat ik weer naar de klas mag, zal voor mij een echt feest zijn. Letterlijk 
en figuurlijk.

“Als ik al één positief punt 
in deze hele crisis zie, is 
het dat een leraar het best 
tot zijn recht komt in een 
klaslokaal.”
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1 Bekijk het filmpje op https://www.youtube.
com/watch?v=x2oBZ3pcN28

“Het is wel mooi om de 
samenwerking tussen de 
leerkrachten te zien. Op onze 
tuinbouwafdeling zijn velen een 
handje komen toesteken.”

GIJBELS GUY
SECUNDAIR ONDERWIJS 
leerkracht wiskunde in het derde jaar ASO in 
Herk-de-Stad

De voorbije periode heb ik van thuis uit ge-
werkt. De grootste moeilijkheid bij deze vorm 
van leren, is dat er enorm veel werk in de voor-
bereiding kruipt (als je het goed wil doen). Voor-
al bij collega’s die richtingsvakken (hoofdvak-
ken) geven en die weinig of geen paralleluren 
hebben, is de taakbelasting enorm. Uiteraard kan je bepaalde problemen opvangen door het 
werk te verdelen onder collega’s, maar dat gaat enkel op voor voldoende grote vakgroepen. Ik 
durf te stellen dat je 4 tot 5 keer langer bezig bent om een leerstofonderdeel vorm te geven. 
Daarbovenop zijn er uiteraard ook online contactmomenten met de leerlingen en moeten de 
taken verbeterd worden. Dit blijkt ook arbeidsintensiever dan verwacht.

Een bijkomend aspect van afstandsleren is dat de kloof tussen de leerlingen die 
je wel en niet bereikt groter is dan in een vergelijkbare klassituatie: in de klas kan 
je bepaalde leerlingen nog wat ‘achter hun veren zitten’, maar als ze online nooit 
deelnemen aan een vragenmoment en niet reageren op je aansporingen, sta je 
verder machteloos.

Bovendien beschikken een aantal leerlingen thuis niet over de nodige infrastructuur om al-
les op het juiste ritme op te volgen en de beloofde steun van de overheid laat te lang op zich 
wachten. De enige laptops die onze leerlingen tot nog toe ontvangen hebben, zijn hen ter be-
schikking gesteld door de school zelf.

Ik hoor van vele collega’s dat ze net als ik de sociale contacten onderling en vooral met de 
leerlingen erg missen. En ik vrees wel een beetje dat een aantal collega’s zullen bezwijken 
onder de werkdruk. Er is bij ons geopteerd om vooral op bepaalde vakken in te zetten en die 
collega’s hebben vreselijk veel werk. Daarnaast vrees ik voor effecten op de lange termijn 
voor de andere vakken: als leerlingen nu het idee krijgen dat enkel Latijn, Wiskunde, Frans en 
Nederlands belangrijk zijn, hoe moet de leerkracht geschiedenis of aardrijkskunde zijn/haar 
leerlingen volgend jaar nog motiveren? 

GEERT DE CLERCQ
BUITENGEWOON ONDERWIJS
OV3 type 1&9 - Vrije school Haverlo 
Brugge

Na het grote verlies van leerlingen 
(- 170) met de invoer van het M-decreet is 
deze coronacrisis terug een hele opdoffer 
voor onze school en “onze gasten”, zoals 
we dat in Brugge zeggen.

Op vrijdag 13 maart hadden 
we een LOC en daar is alles 
besproken wat er tot dan ge-
kend was vanuit de overheid. 
Sindsdien werken we thuis. 
Ik hoor van collega’s dat alge-
mene sociale vorming beter 
lukt dan beroepsgerichte 
vorming, want daar is het heel 
moeilijk om nieuwe leerstof 
aan te bieden via afstandsonderwijs en te 
blijven improviseren. Het is niet eenvoudig 
om bijvoorbeeld handvaardigheden te 
beoordelen.

Het is wel mooi om de samenwerking tus-
sen de leerkrachten te zien. Op onze tuin-
bouwafdeling zijn velen een handje komen 
toesteken. De groenten en de bloemen 
blijven natuurlijk groeien. Ook de directie 
heeft heel veel moeite gedaan om de moei-
lijk te bereiken leerlingen postpakketten 
te bezorgen met taken. En een van onze 
collega’s heeft een tof filmpje1 gemaakt. 

Ik zou graag enkele mensen extra willen 
bedanken: mijn syndicale collega’s Jakob 
en Jurgen met wie ik dagelijks contact 
heb, de CPBW-leden Benny, Nancy, Bea, 
Bert en Luc. Als het goed is, mag het ook 
gezegd worden: een pluim voor onze 
directie die heel constructief is bij onder-
handelingen en berichtgevingen. Het LOC 
is bezig met een plan voor heropstart, 
maar één ding is duidelijk: de gezondheid 
van leerlingen en onderwijspersoneel blijft 
onze grootste prioriteit. 
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“De werkdruk in onderwijs 
was al veel te hoog, nu is 
ze nog hoger. Ik vrees dan 
ook dat dit zijn gevolgen zal 
hebben.”

KATRIJN POOLS
HOGER ONDERWIJS 
Docent wereldoriëntatie

Deze periode heb ik uitsluitend thuis gewerkt. Alle lessen, ver-
gaderingen en stages zijn immers geschrapt. De mededeling dat 
alle onderwijsactiviteiten en contacten met collega’s werden 
geschrapt, kwam gewoon via mail van de leidinggevende. Het 
ging allemaal wel erg snel. Op woensdagnamiddag kwam de 
mededeling dat alles vanaf de volgende dag 
werd opgeschort. Dus nog snel wat mate-
riaal meenemen was de boodschap, want 
daarna ging alles op slot. Ik werk vaak van 
thuis omdat er op de campus weinig werk-
ruimte is voor docenten. Ik ben alleen op de 
campus om les te geven of voor vergaderingen. Omdat iedereen 
een ander werkrooster heeft, gebeurde overleg met vakcollega’s 
ook al vaak via email.

In onze opleiding is het lessenrooster gewoon blijven lopen 
zoals gepland. De lessen starten om 8u30 tot maximaal 17u30. 
Collega’s gaven soms zes uur na elkaar online les. Dat was niet 
ideaal en houdbaar voor docenten en studenten. Gelukkig is er 
na de paasperiode een aangepast lessenrooster gekomen en 
zijn er nu nog enkel lessen in de voormiddag. Het moeilijkste 

vind ik vooral de stages, de vele vragen van studenten en de 
weinige antwoorden en perspectieven die we hen in het begin 
konden bieden. Ik ben wel benieuwd naar het leerrendement 
van deze online lessen, want soms heb ik het gevoel dat we de 
leerdoelen minder bereiken dan bij contactonderwijs. 

De campussen worden niet meer geopend 
voor echte lessen. Dus alles blijft online en 
op afstand gebeuren. Ook de examens. De 
centrale diensten van de hogeschool zijn 
bezig met het opmaken van draaiboeken. 

Hopelijk kunnen we in september wel terug min of meer normaal 
starten.

Ik heb me de afgelopen weken soms erg gestoord aan opmerkin-
gen dat mensen in het onderwijs al weken verlof hebben en toch 
gewoon hun loon krijgen. Ik heb samen met veel collega’s op de 
hogeschool echt heel hard en veel meer gewerkt dan voorzien, 
ja ook tijdens het collectief verlof van de paasvakantie. Aan elk 
beroep zijn voor- en nadelen, dus misschien moeten we stoppen 
om te oordelen over iemand anders beroep.

ODO VERLINDEN
SECUNDAIR ONDERWIJS  
Leraar handelsvakken in Atlas College Genk

Sinds de opschorting van de lessen werk 
ik thuis en probeer ik de leerlingen via 
afstandsonderwijs te laten leren. De 
paasvakantie was absoluut geen vakan-
tie maar een periode van bijscholen. Bij-
scholingen uit pure noodzaak en waar-
voor in het verleden geen tijd en/of geen 
middelen werden voorzien. We leerden 
werken met BookWidgets en ontdekten 
programma’s om video’s te maken.

Preteaching is ondertussen een feit. 
De leerlingen zijn bezig, maar meer en 
meer wordt duidelijk dat van thuis uit 
werken niet evident is: de scheiding 
werk/privé is er niet meer, mails komen 
op alle momenten van de dag binnen, 
om leerlingen online op te volgen moet 
je een hele boekhouding aanleggen, 
het hoofd leegmaken is moeilijk. In 
onze school onderhandelden we enkele 
jaren geleden al afspraken in verband 
met communicatie (bijvoorbeeld: enkel 
meldingen van smartschool tijdens de 
openingsuren van de school, je hoeft 
smartschool in het weekend of op vrije 
dagen niet te checken). Nu moet dit her-
bekeken worden om eenieder de nodige 
rust te gunnen zodat we er de volgende 
werkdag weer tegenaan kunnen gaan.

Positief is wel dat collega’s meer dan ooit 
samenwerken, we enorm veel hebben 
bijgeleerd en er fantastisch veel goede 
wil aanwezig is om het onderste uit de 
kan te halen voor de leerlingen.

De komende weken doen we zo verder. 
De werkdruk in onderwijs was al veel te 
hoog, nu is ze nog hoger. Ik vrees dan ook 
dat dit zijn gevolgen zal hebben. Leraren 
zijn ondertussen vanaf de krokusvakan-
tie ononderbroken bezig met het beste 
van zichtzelf te geven. Hen vragen om 
het schooljaar nog wat te verlengen is 
respectloos: ze doen er momenteel alles 
aan om net alle essentiële leerplandoe-
len te halen binnen de normaal voorziene 
tijd.

Vanaf 15 mei kan een heropstart voor 
het zesde jaar. Ongeruste en angstige 
collega’s mailen en bellen nu al om hun 
bezorgdheid te uiten. Die boodschap 
neem ik mee naar overleg met collega’s 
afgevaardigden, directies en preventie-
adviseur. Goede afspraken en communi-
catie met het personeel zijn cruciaal voor 
het slagen van de heropstart. Het komt 
allemaal goed, maar het zal nog heel wat 
extra inspanning en tijd vergen!

“Aan elk beroep zijn voor- en 
nadelen, dus misschien moeten 
we stoppen om te oordelen over 
iemand anders beroep.”
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“Vergelijk het met artiesten 
die liever op een echt 
podium voor hun publiek 
staan dan in de studio.”

GOEDELE VANHOLME
CLB 
CLB Leieland

Onze directie besliste nog voor de Veiligheidsraad 
dat iedereen zou thuiswerken en om alle activiteiten 
met fysiek contact te schrappen. Iedereen probeert 
plichtsbewust bereikbaar te zijn tijdens de werk-
uren. Maar er is ook veel begrip voor collega’s met 
kleine kinderen. Directie en collega’s ondersteunen 
elkaar hierin en er is veel flexibiliteit.

In de eerste periode heb ik vooral gewerkt vanuit 
mijn opdracht als ICT’er om iedereen te helpen in het online werken en videochatten. 
Aanvankelijk nam ik de tijd om mijn dossiers administratief bij te werken maar steeds 
meer hou ik ook gesprekken met ouders en scholen via telefoon. In die gesprekken gaat 

er ook aandacht naar de huidige situatie : ouders 
vragen tips, geruststelling, informatie.

Scholen hebben grote inspanningen gedaan 
om het thuisleren voor alle kinderen mogelijk te 
maken. Maar sommige kinderen aanvaarden niet 
meteen dat ouders in de rol van leerkracht krui-
pen, vaak is nog steun van de leerkracht nodig. 
Ouders proberen plichtsbewust hun kinderen 
te helpen met de opdrachten en worden daarbij 

geconfronteerd met de leerproblemen die al opgemerkt werden in de klas. Dat heeft als 
voordeel dat ouders meer probleembewustzijn tonen in gesprekken.

Stilaan voel het aan dat de resterende tijd van het schooljaar erg nipt zal worden om op 
alle vragen een antwoord te bieden. We zullen prioriteiten moeten vastleggen zodra 
we meer informatie hebben. Fysieke contacten met ouders en leerlingen zal zeker nog 
nodig zijn dit schooljaar, maar enkel onder strikte, veilige omstandigheden. 

Ik hoop dat de CLB’ers en leerkrachten niet enkel zullen geconfronteerd worden met de 
verliezen, achterstand, problemen van onze leerlingen en ouders. Maar ik hoop dat we 
ook positieve verhalen mogen horen van gemotiveerde leerlingen, van betrokken ou-
ders, van mensen die in deze moeilijke tijden toch de kracht vonden om kleine en grote 
problemen te overwinnen.

Doorheen heel de lockdown werkte ik van 
thuis uit, waarbij de combinatie gezin 
(met drie kinderen thuis) en telewerken 
niet altijd even evident uitpakte.

Deze werkwijze werd niet overlegd in het 
HOC, enerzijds omdat mogelijk overleg 
door het virus in snelheid gepakt werd 
en anderzijds omdat het telewerken de 
enige succesvolle uitweg in mijn oplei-
ding bleek, mede dankzij een voldoende 
visionair bestuur en een erg competente 
dienst ICT in mijn hogeschool. Via mijn 
collega-vakbondsafgevaardigde Kurt De-
baere (Howest campus Brugge) verliep er 
wel een informele afstemming met onze 
directie. De corona-maatregelen stonden 
a posteriori hoog op de HOC/CPBW-agen-
da van deze virtuele vergadering.

Meer van hetzelfde voor de laatste weken van 
dit academiejaar: alles telewerken, afstands-
onderwijzen én afstandsexamineren wat de 
klok slaat. Voor alle duidelijkheid: we genieten 
daar niét van ... Afstandsonderwijs is veel 
tijdrovender en geeft veel minder voldoening 
dan ‘live’ lesgeven. Vergelijk het maar met 
artiesten die liever op een echt podium voor 
hun publiek staan dan in de studio. Deze extra 
werkdruk - afstandsonderwijs is gemiddeld 
arbeidsintensiever dan contactonderwijs – 
komt er nog maar eens bovenop. Dat maakt 
dat we ons soms afvragen hoe lang de Titanic 
van het Vlaams Hoger Onderwijs zijn schotten 
het nog gaan houden.

IVO DE PAUW
HOGER ONDERWIJS 
“Applied Maths” - Howest campus Kortrijk

Het afstandsonderwijs verliep relatief 
vlot, mits wat zoek- en experimenteer-
werk. Ik moet wel zeggen dat, wellicht 
ook doordat wiskunde een inzichtsvak is, 
vooral de studenten wat meer moeilijk-
heden ervoeren met de afstandsformule.  
Niet alleen werd er meer beroep gedaan 
op begeleide zelfstudie, maar kon ikzelf 
niet langer het inzichtelijke overbrengen 
met handen en voeten (maar met scherm 
en muis).

“Ik hoop dat we ook 
positieve verhalen mogen 
horen van gemotiveerde 
leerlingen, van mensen 
die in deze moeilijke tijden 
toch de kracht vonden om 
kleine en grote problemen 
te overwinnen.”


