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SOM 1000 

De wereld ging in 2020-2021 door een woelige periode. De coronapandemie stelde onder andere 

ook het onderwijs voor nieuwe uitdagingen. De ingevoerde maatregelen deden 

vanzelfsprekendheden verdwijnen en dwong scholen hals over kop te schakelen. Dit zorgde ervoor 

dat velen met een andere bril naar leren en school gingen kijken. Mensen zetten hun creativiteit in 

om te zoeken naar oplossingen voor problemen die zich nooit eerder voordeden. Hieruit zijn 

ongetwijfeld talloze waardevolle ervaringen voortgekomen. Het leek ons belangrijk om deze vast te 

grijpen en hieruit te leren.  

Daarom startte het Leuvense onderwijsnetwerk SOM (Samen Onderwijs Maken) het project SOM 

1000. Het doel van dit project was zicht krijgen op de betekenis van onderwijs in coronatijden. 

Scholen werden geconfronteerd met steeds wijzigende regelgeving, een bemoeilijkte sociale 

interactie, versnelde digitalisering, een nieuwe didactiek, een verminderd welzijn en een groter 

wordende sociale kloof.  

Deze realiteit en de vele antwoorden van onderwijsmensen wilde SOM1000 documenteren, 

signaleren en conserveren. Daarom startte SOM in samenwerking met de stuurgroep (cf. infra) en 

een digitaal platform op (SOM1000.be), waar ervaringen uit alle lagen van het Leuvens 

onderwijsveld werden samengebracht.  

Gedurende tien weken, lanceerde SOM1000 tien vragen, waar mensen op konden reageren:   

1. Velen geven tijdens deze coronatijden het beste van zichzelf in onderwijs. Aan wie zou 

je een geschenk geven? Welk geschenk en waarom? 

2. Als je denkt aan de lockdown en alle andere corona-maatregelen, welke muziek past daar 

volgens jou het best bij?  

3. Welke coronaveranderingen voor het onderwijs vind jij het leukste?  

4. Als je later aan je (achter)kleinkinderen vertelt wat je hebt geleerd tijdens de coronatijd, 

wat zeg je dan?  

5. Onderwijs in corona-tijden, het is niet vanzelfsprekend. Waar droom jij van of waar lig je 

van wakker?  

6. Waarom zou je nog naar je school of campus gaan als alle lessen ook digitaal beschikbaar 

zouden zijn?  

7. Waar en wanneer leer je het liefst? Waar en wanneer leer je het meest?  

8. Welk beeld of voorwerp symboliseert voor jou onderwijs tijdens de coronaperiode? 

Waarom?  

9. Wat geeft je energie om te blijven leren, lesgeven, ondersteunen of school maken tijdens 

de coronatijd?  

10. Als we na corona onze school of campus opnieuw kunnen ontwerpen: hoe ziet jouw 

ideale school of campus er dan uit? 

 

SOM-medewerkster Sarah Van Endert en haar team stelden eveneens didactisch materiaal op, zodat 

leerkrachten in de klas aan de slag konden gaan met deze vragen. De data werden verzameld van 

december 2020 tot 13 maart 2021, de beruchte verjaardag van de eerste lockdown. In totaal werden 

er 770 ervaringen uit alle onderwijsniveaus gedeeld. Onder de deelnemers bevonden zich naast 

een grote groep jongeren ook leerkrachten, ouders, directeurs, onderwijsondersteuners en 

beleidsmedewerkers.  



 

 

Tegelijk ging het onderzoeksteam van UCLL, bestaande uit drie studenten uit de lerarenopleiding en 

hun promotor in gesprek met 50 betrokkenen. Deze interviews zetten het verhaal van de 

mensen zelf centraal. Daarom vertrok het gesprek vanuit open vragen: (1) Op welke momenten 

heeft de school (of het onderwijs) jou positief verrast? Wat heeft de school goed gedaan? (2) Op 

welke momenten botste je op uitdagingen? Wat verliep moeilijk op school? (3) Wat heb je geleerd 

uit deze coronatijd? In hoever zal de school veranderen na corona?  

Vervolgens gingen de interviewers zo veel mogelijk in op wat de deelnemers aangaven en trachten 

telkens verklaringen te zoeken. De onderzoekers vroegen de deelnemers tevens om suggesties of 

mogelijke verbeteracties door vragen te stellen als: wat zou voor jou beter werken? Hoe kan het 

anders? Waar droom je van? Afhankelijk van wat deelnemers aangaven, werden vragen uit de 

interviewleiddraad in bijlage besproken. De interviews van gemiddeld dertig minuten werden 

vervolgens zo veel mogelijk letterlijk getranscribeerd.  

Samen met de quotes op het platform vormden deze gesprekken een rijk gevulde container, waarin 

een grote diversiteit aan stemmen zat. Deze veelheid aan data werd door het onderzoeksteam 

thematisch geordend. Hiervoor werd geen theoretisch kader gehanteerd. Quotes met 

vergelijkbare inhoud werden in categorieën geplaatst. Zo kwam een structuur tot stand. De 

onderzoekers selecteerden daarbij nauwelijks of niet. Enkel overlappende uitspraken werden 

weggelaten.  

Er werd gekozen om de data onder te brengen in vier thema’s of hoofdcategorieën, waarna elke 

student-onderzoeker de gegevens verder structureerde: 

1. Rol van leerkrachten en scholen (Olivier Medart) 

2. Rol van beleid, schoolleiderschap, zorg en de impact van corona op gelijke kansen (Leen 

Alaerts)  

3. Welzijn van leerlingen en onderwijspersoneel (Marthe Van Schoubroek) 

4. Afstandsonderwijs en digitalisering (Robin Denruyter) 

 

Dit artikel bevat de inzichten m.b.t. thema vier: afstandsonderwijs en digitalisering. De tekst heeft 

de volgende opbouw: in een eerste deel worden de ervaringen van respondenten tijdens de 

coronapandemie weergegeven, om in een tweede deel de suggesties voor de toekomst samen te 

brengen.  

Dit verslag wil de quotes van de respondenten centraal zetten. De verwerking door de onderzoekers 

werd dan ook zo beperkt mogelijk gehouden. Wat u hieronder vindt is een breed overzicht van 

wat zich afspeelde in het onderwijslandschap tijdens corona. Het narratieve karakter van de 

gegevens werkt bovendien een grote herkenbaarheid in de hand en dat is onmiskenbaar een 

rijkdom.  

Tegelijk moet de beperktheid van de data in acht genomen worden. De vaststellingen in dit artikel 

zijn niet het resultaat van een representatieve steekproef of kwantitatieve datasets. De gegevens 

omvatten een veelheid van losstaande gedachten en indrukken uit verschillende onderwijsniveaus. 

Dat betekent dat voorzichtigheid is geboden bij het generaliseren van de geschetste inzichten.  

We hopen dat u met veel plezier de talrijke verhalen zal doornemen! 

Leen, Robin, Olivier en Marthe. 
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Graag geef ik mijn gedicht cadeau aan alle onderwijsmakers die in haperende 

digitale omgevingen leren tot leven brachten:  

 

Je microfoon  

ze oreerde:  

het is een raar jaar  

en verpinkt zonder blozen  

virtueel vernis  

gebarend  

in een haperende verbinding  

van solitaire woorden  

tussen verloren zinnen  

je microfoon  

stenogedichten  

in virustijden  

op het ritmische ruis  

van geblokt schermsneeuw  

alsjeblieft, een intacte zin  

prevelde ze -  

met presente woorden  

die nimmer verstek geven.   

 

- Coördinerend directeur 

 

DEEL 1: ERVARINGEN TIJDENS CORONA  

Dit deel brengt de meest voorkomende ervaringen van respondenten samen inzake 

afstandsonderwijs en de digitalisering van het onderwijs. Daarbij werd getracht om de belangrijkste 

tendensen die zich voordeden tijdens corona te benoemen. Het onderwijs heeft kennis gemaakt met 

het afstandsonderwijs. Hoewel de aanpassing niet voor iedereen dezelfde ervaring was, zijn er 

duidelijke tendensen naar boven gekomen uit de ervaringen van de deelnemers aan SOM1000. Na 

een korte duiding van de situatie(1), gaan we in op de voordelen(2) en uitdagingen (3) van 

afstandsonderwijs. Anders verwoord gaat dit deel in op de vragen: welke voordelen bood het 

afstandsonderwijs en met welke uitdagingen kwam het tot botsing? 

1. Een nieuwe situatie: afstandsonderwijs 

Het onderwijs ging in 2020-21 onverwachts door een ongeziene verandering. Hierbij werden alle 

niveaus van kleuter tot leidinggevende uitgedaagd om het beste van zichzelf te geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verschillende onderwijsniveaus hadden nog nooit te maken gekregen met het afstandsonderwijs. 

Hierbij werden alle niveaus van kleuter tot leidinggevende uitgedaagd om alternatieven te zoeken 

en hun onderwijspraktijk te herdenken. Heel wat deelnemers gaven aan dat ze het hier niet 

gemakkelijk mee hadden, maar het tegelijk heel leerrijk vonden.  

 



 

 

 
 
 
  

       
 We zijn in de eerste 

lockdown ook volledig 

gestopt en online 

geschakeld, we hebben 

circus-corona opgericht, 

een website en blog, daar 

staan wat opdrachten en 

‘challenges’ in. Het was 

even zoeken om te zien 

van hoe we online een 

aanbod kunnen 

creëren. (…) 

 

Het is zeker dubbel, ik 

ben blij, en wij zijn 

gewoon zo, we zijn altijd 

met vernieuwing bezig, 

kamp ideeën, nieuwe 

workshops bv. een beetje 

teveel soms zelf, dat we 

onze eigen kwaliteit 

eigenlijk laten verloren 

gaan. Voor mezelf in de 

coronatijd was het tof om 

mezelf her uit te vinden. 

Langs de andere kant 

bracht het wel een 

redelijke stress.  

(Leerkracht) 

 Ik vind dat ze heel 

snel hebben kunnen 

anticiperen op 

dingen en snel hun 

aanpak hebben kunnen 

aanpassen en dat 

vind ik op zich wel 

tof. Ik studeer 

architectuur, dus je 

moet projecten en 

modellen maken 

enzovoort, we hebben 

daar normaal 

wekelijks feedback 

bij, dat is een 

livefeedback en dat 

is heel belangrijk 

dat het live is. In 

het begin was er dan 

onzekerheid of het 

nog ging doorgaan en 

dan mocht het toch 

even doorgaan. Toen 

hebben ze mij 

positief verrast met 

toch er een mouw 

aan aan te passen om 

het praktisch toch 

aan te pakken. 

(Student) 

 Ik was heel blij te zien dat 

er een enorme versnelling kwam 

in de digitalisering en 

individualisering van het 

onderwijs. Ik denk dat het 

zonder deze grootschalige 

gebeurtenis anders niet was 

gebeurt. Mensen 

(schoolpersoneel) hebben het 

snel opgepikt waarbij wij en 

ook andere scholen toch zoveel 

mogelijk hebben geprobeerd 

gebruik te maken van de 

digitale tools die er bestaan. 

Ook de versnelling van de 

kinderen in het onderwijs in 

hun computervaardigheden was 

verbazend. Hoe ze bijna niets 

ervan af kenden in het begin 

en hoe ze erna er zo goed mee 

aan de slag gingen, vond ik 

heel positief. 

(Leerkracht) 

 

       

 In het begin was er wat 

weerstand, maar men had 

snel door dat men die 

kinderen toch op de een 

of andere manier moest 

bereiken, zodat je die 

toch nog kon blijven 

vormen en dan kom je toch 

tot die online lessen en 

alle platformen die er 

maar zijn. 

 

De ene zus, de andere zo, 

… en dat is toch wel heel 

verrijkend geweest voor 

het onderwijs en nog 

altijd, er zijn systemen 

ingebouwd die nu dit jaar 

blijven lopen. Vanuit het 

idee van stel, dat we 

terug in een lockdown  

gaan, dat we verder 

kunnen. 

 (Directie)  

 Het 

afstandsonderwijs 

heeft ons geleerd, 

heeft een 

versnelling 

gezet op dit soort 

leervormen, die 

noodzakelijk zijn 

voor het leren en 

noodzakelijk zijn 

voor de samenleving. 

Ik denk dat dat op 

zich een positieve 

tendens is.  

(Medewerker stad)   

 

 Je merkt toch wel dat we qua 

organisatie eigenlijk wel heel 

flexibel zijn. Ik denk dat dat 

daarvoor ook wel al wel was 

maar dat is nu ook nog wel 

extra gebleken. Ik zeg het, 

het feit dat we nu zo digitaal 

zijn moeten gaan zorgt ervoor 

dat de school daar nu wel ook 

nog meer voor aan het 

investeren is en de systemen 

op punt aan het zetten is. 

Daardoor zal alles beter 

functioneren moest het er nog 

een volgende keer zijn dat we 

terug moeten overschakelen 

naar thuisonderwijs. Dan kan 

dat snel en automatisch gaan. 

Maar ook gewoon nu voor in de 

klassen dat dat allemaal veel 

‘digitaler’ kan.  

 

(Leerkracht) 

 

 

       



 

 

We hebben onlangs bv. ook een lezing gehad van iemand, een onderzoeker die 

een bepaald artikel gepubliceerd had, dat was een Amerikaan en normaal gezien 

zou er dan gevraagd worden om over te vliegen naar België maar nu konden we 

dan gewoon vanuit het comfort van onze eigen werkplek het meevolgen. Hij had 

het ook, hij zat gewoon thuis aan zijn computer. (Student)  

 
Ik geef nu ook een onlinecursus voor beginners in de X taal. Daar was heel 

veel interesse voor toen mensen beseften dat het bestond. Ik heb lln. van 

verschillende hoeken in België en zelfs Nederland. Er worden meer mensen op 

die manier bereikt en dat is een cursus die ik ga blijven online geven ook al 

stopt het afstandsonderwijs. Het verbaast me eigenlijk hoe goed dat het 

werkt. Zoiets was er wel ook gekomen zonder de huidige crisis. (Leerkracht)  

 

Als ik kijk naar mijn eigen werksituatie is het positief omdat ik altijd ‘s 

’avonds werk. Dat ik toch wel thuis ben als de lessen stoppen om half tien, 

dat is toch wel fijn. Om intussen tijdens de pauzes de kat te kunnen aaien of 

even in de tuin te gaan is toch wel positief. (Leerkracht)  

 

Sommigen zeggen zelf dat het beter online is dan gewoon want ze werken 

misschien in een andere stad of wonen ergens anders of werken nu van thuis 

uit en kunnen dan om zes uur echt aanwezig zijn. Dat ervaar ik ook als zeer 

positief, veel meer kunnen de lessen echt starten om zes uur. In de echte 

lessen, mijn eigen ervaring ook, voor corona was dat er veel drop-in is omdat 

mensen gewoonweg niet op tijd kunnen zijn. Dus sommige aspecten zijn meer 

positief dan negatief. (Leerkracht volwassenenonderwijs)  

 

Ik vind het afstandsonderwijs het leukste, want dan moet ik niet zo vroeg 

opstaan en ik mij minder moet haasten want daar door krijg ik stress. 

(Leerling)  

Dat je niet altijd vroeg moet opstaan omdat je niet altijd live lessen hebt 

de eerste twee lesuren. (Leerling)   

1. Afstandsonderwijs biedt voordelen 
 

De deelnemers gaven aan dat het afstandsonderwijs verschillende voordelen bood. Zo kunnen 

leerlingen of studenten plaats onafhankelijk les volgen, makkelijker aanwezig zijn in de les, met 

meer comfort de les volgen, de lesopnames rustig herbekijken en verhoogde hun zelfstandigheid. 

Leerkrachten versterkten hun digitale skills en zagen voordelen in online vergaderen.  

 

PLAATS ONAFHANKELIJK LES VOLGEN 

Enkele deelnemers gaven aan dat het zeer veel mogelijkheden bood om van op uiteenlopende 

plekken les te volgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANWEZIGHEID IS MAKKELIJKER 

Een respondent gaf aan dat de studenten sneller en meer aanwezig kunnen zijn dan anders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERWIJS MET COMFORT? HET KAN 

Het afstandsonderwijs laat toe om het je jezelf zo comfortabel mogelijk te maken. Wanneer we 

vroegen ‘Welke coronaveranderingen vind jij het leukste?’, was het tweede meest aanwezige 

antwoord: ‘Langer in het bed blijven liggen’. ‘Iets langer uitslapen’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LESOPNAMES  

Eén van de meest benoemde voordelen waren de lesopnames in het hoger en soms in het 

secundair onderwijs. Lesopnames kan je makkelijk, snel en herhaaldelijk afspelen. Die opnames 

kunnen op pauze worden gezet, teruggespoeld worden, opnieuw worden bekeken en meestal 

worden bijgehouden. Met lesopnames krijgen leerlingen als het ware een tweede kans om de 

leerstof te bestuderen wanneer ze om uiteenlopende redenen, zoals ziekte, de leerstof in de klas 

niet hebben begrepen. 

 

      
  Ik vind het ook wel handig dat de 
lessen nog worden opgenomen, sowieso 

en achteraf nog online worden 

geplaatst, want ik ben bijvoorbeeld 

ziek geweest de afgelopen week en ik 

kon bepaalde lessen niet meevolgen. 

Ja, dan is het wel fijn dat je toch 

nog zelf, alles kon mee volgen en in 

uw woorden kon noteren, want dat 

vond ik heel vervelend aan de vorige 

jaren, toen er nog niets werd 

opgenomen, want dan moest je bij 

vrienden gaan vragen, van heb jij 

daar notities van? Of het is me niet 

duidelijk uit het handboek. Of 

papers die je krijgt. En dan heb je 

altijd je info van een 

tussenpersoon. En die interpreteert 

dat dan, of die vindt iets anders 

belangrijk, of die schrijft iets 

anders op. Terwijl nu heb je 

volledig de kans om het te doen, 

zoals jij het wil. Ik hoop dat dat 

iets is wat ze gaan meenemen naar de 

volgende jaren. (Student)  

  O: en bekijken jullie die filmpjes 

ook?  Soms, dat hangt ervan af. Als 

we het echt niet begrijpen. Als je 

alles hebt begrepen, dan moet dat 

niet nog eens bekeken worden. Dan 

kan je gewoon de cursus gaan 

studeren. Maar als er bepaalde 

dingen zijn die je niet snapt, dan 

is dat goed.  

 

Wij krijgen die filmpjes nu vooral 

voor geschiedenis, maar ik zou het 

voor Frans ook wel handig vinden. 

Ook, dan zou je dat wat trager 

kunnen afspelen. (gelach) En ook 

voor die vakken waar we het 

moeilijk mee hebben: chemie, 

fysica, biologie. (Leerling)  

  

          

  Ook het feit dat veel lessen 

opgenomen worden nu, dat gebeurde 

mogelijks soms wel al voor de crisis 

in sommige instellingen maar dat 

vind ik toch ook wel een pluspunt. 

Soms zit je in de les en begrijp je 

er de ballen van en dan kan je 

achteraf terug naar je les gaan 

kijken en je notities aanpassen. Je 

kan gewoon gaan kijken in de opname 

en gaan nakijken tot je het wel 

begrijpt. Dat vond ik wel een 

voordeel van het hele ding.   

 

 

(Student)  

  Het handigste was wanneer proffen 

de lessen opnamen zodat ik ze later 

kon bekijken. Dat is echt 

fantastisch. Je kan op je eigen 

tempo beslissen wanneer je lessen 

bekijkt en vaak bekijk je ze ook 

aandachtiger. In zo een grote aula 

durf je geen vragen te stellen 

omdat iedereen naar jou kijkt. Dat 

ging tijdens live-sessies wel. 

Bovendien zit je vaak in de aula 

andere dingen te doen dan effectief 

les te volgen, om dan nog een soort 

van tweede kans te krijgen met die 

opnames was heel erg fijn.  

(Student)  

  

          

 

 

 

 

 

ZELFSTANDIGHEID NEEMT TOE 



 

 

Nog een voordeel of iets wat wel heel sterk was, was het feit dat 

leerkrachten heel veel digitale kanalen hebben ontdekt, Google Meet, Teams, 

Zoom en Google Drive gingen gebruiken. En dat dat voor een stuk ook wel 

blijft en we proberen daar ook wel wat op in te zetten. Leerlingen, zeker die 

dat in het zesde zaten, zijn op dat vlak vlotter naar het middelbaar gegaan. 

Ze waren voorbereid op Smartschool en alle digitale kanalen die je maar kon 

denken. Ook zelfstandigheid bij leerlingen werd vergroot, natuurlijk mits een 

beetje thuisondersteuning. (…) Op het digitale vlak, zowel op 

communicatieniveau als op leerstof niveau is het echt wel blijven hangen en 

willen we dit echt wel blijven vasthouden. (Directie)  

 
Het digitale ben ik doorheen de periode wel beter leren kennen. Daar heb ik 

veel uit kunnen leren en uit kunnen halen. In plaats van een droge en soms 

moeilijk te schrijven mail kan ik nu simpelweg online leermomenten inplannen. 

Daar kan ik bijvoorbeeld de leerstof en de leerlingen hun vragen veel 

makkelijker beantwoorden. Ik kan nu ook simpelweg een bijles digitaal geven 

in de vakantie bijvoorbeeld. Dit kan een lang of kort moment zijn. We hebben 

de digitale wereld beter leren kennen waardoor er ook veel opties zich 

blootstellen. Er zitten zeker voordelen in. Dat gaan we zeker 

meepakken. (Leerkracht)  

 

Een aantal respondenten vonden het positief dat leerlingen en studenten meer zelfstandig de 

leerstof leerden verwerken en meer hun eigen tijd konden indelen. Een significante groep ziet het 

als een bonus om (gedeeltelijk) zelfstandig aan de slag te gaan. Zij vinden het fijn om de 

leerinhouden op eigen tempo te verwerken, zelf planningen te maken en min of meer hun eigen 

leertraject in handen te nemen.  

 

 

DIGITALE TOOLS WORDEN ONTDEKT 

Leerkrachten hun digitale vaardigheden zijn doorheen de coronaperiode gegroeid. Die kwaliteiten 

zouden ze volgens de volgende twee getuigenissen ook later willen blijven gebruiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Ik heb zelf ook drie uitzonderlijk 

begaafde kinderen en ik heb gemerkt 

dat ze in die periode ook echt voor 

het eerst dat leren echt in handen 

hebben kunnen nemen en zelf hebben 

kunnen bepalen wat ze gingen 

doen. (Ouder)  

  De shift naar thuisonderwijs. Ik 

heb deze zeer positief ervaren. Je 

kan een eigen tempo aannemen. Ook 

had je niet zo'n last van vragen 

van andere studenten, vragen die 

vaak de boel wat ophielden. 

(Student) 

  

          

  Ik vond de leukste verandering voor 

het onderwijs dat we vanaf Maart 

online les mochten volgen. Omdat ik 

het eigenlijk wel leuk vond want ik 

kon goed op mijn eigen werken. En 

ik vond het wel leuk om dan les te 

volgen achter de computer. Want je 

kunt op je eigen tempo werken en 

pauzen nemen wanneer je even uit je 

concentratie zat want ik vond 

bijvoorbeeld dat ik me beter kon 

concentreren.  

(Leerling)   

  Sowieso ben ik heel wat flexibeler 

geworden met al de regels. Die 

veranderen snel en je moet jezelf 

eraan aanpassen. Ik ben veel 

zelfstandiger geworden door de 

afstandsweek want dan moet je veel 

meer alleen gaan doen op je kamer.  

(Leerling)  

 

  

  

          



 

 

Wat voor mij misschien, wij hebben ondertussen wel al enkele oudercontacten 

gehad online met de juffen en op zich is dat wel gemakkelijk want je moet 

geen babysit zoeken, want je kan gewoon inbellen van thuis uit en duurt een 

kwartiertje dus om naar school te gaan en dan het oudercontact daar live te 

doen op zich daar ook, de leerkrachten hebben dat heel goed 

aangepakt. (ouder)  

 

Online vergaderingen vind ik super plezant en ik kreeg soms een uitslag om 

hoeveel tijd er gepakt wordt als ik op dinsdagavond op school moest 

vergaderen. En online is dat zo veel makkelijker om voor te bereiden en er 

is ook een veel duidelijkere agenda. (…) Ik denk en ik hoop dat er meer 

vergaderingen online gaan gebeuren waarbij je merkt dat de verantwoordelijke 

die vergadering ook goed heeft voorbereid. We verloren zoveel tijd met 

fysieke vergaderingen terwijl dat nu allemaal veel sneller gaat. (docent) 

ONLINE VERGADERINGEN  

Noodzakelijke onderwijsmomenten kunnen makkelijker online volgens sommige getuigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Het afstandsonderwijs stelde uitdagingen 
 

Het afstandsonderwijs stelde ook uitdagingen. Zo was kwaliteitsvolle interactie moeilijk. Zelfsturing 

bij leerlingen verliep niet altijd van een leien dakje. Dit vergde veel (en vaak wisselende) 

inspanningen van leerkrachten en tot slot ervoeren sommige onderwijsniveaus, vakken of 

leerlingen dat het vrijwel onmogelijk was om op afstand les te geven/krijgen.   

 

STILTE IN PLAATS VAN INTERACTIE 

Het digitaal onderwijs wordt ook wel eens schermonderwijs of computeronderwijs genoemd. In de 

meeste gevallen bezit die benaming dan ook een negatieve connotatie. Wat de respondenten  

hiermee bedoelen is dat het heel moeilijk is om online kwaliteitsvolle interactie in te bouwen: samen 

denken, analyseren, verder bouwen en authentiek meningen delen is quasi onmogelijk via 

afstandsonderwijs. Dat was dan ook iets wat heel wat docenten aan het hoger onderwijs sterk 

misten. 

      
  Ik droom er vooral van om terug met 
studenten een gesprek te voeren. Het 

digitale blijft toch eerder “om de 

beurt spreken” dan echt luisteren 

naar en reageren op elkaar. De angst 

om de thuisomgeving te laten 

horen/meeluisteren, de gêne om elkaar 

te onderbreken, het eeuwige “uw micro 

staat niet aan”, de afleiding van 

andere computerprogramma’s,… Het 

gewoon in een kring zitten en met 

elkaar spreken, dat is iets waarvan 

ik hoop dat het na corona terugkomt 

en niet vervangen wordt door de 

online varianten, want niets is zo 

belangrijk voor onderwijs als het 

gesprek. (Docent)    

  Ik hoop vooral dat de verbondenheid 

terugkomt en de persoonlijke 

interactie waar toch alles mee 

begint, dat die zoveel als mogelijk 

terugkomt. Ik merk dat die toch leven 

en energie geven en het plezier in 

het leren versterkt als je samen iets 

doet met kinderen of jongeren, dan 

bereik je veel meer dan dat je een 

opdracht geeft die zij moeten 

uitvoeren. Daar ben ik honderd 

procent van overtuigd. Het gemis naar 

contact en interactie wordt heel 

merkbaar. Je voelt dat zowel bij de 

kleinkinderen als bij de kinderen. 

Dit en al de stress die er bij komt 

kijken, komt bij elk gesprek aan bod. 

Dat is heel voelbaar vind ik. 

 (sociaal werk)  

  



 

 

   

  

      

  Als het gaat om praten met elkaar, 

dan zal dat best in contact zijn. Ik 

denk dat we ervaren hebben, dat we 

die contacten nodig hebben, of goed 

kunnen gebruiken voor het detecteren 

van redeneerfouten bij studenten, en 

niet individueel maar in groep. En 

dan gaat het niet over het maken van 

oefeningen, maar door het feit dat je 

dat in groep doet en met meerderen, 

en dat je hardop problemen 

doorspreekt en dus verschillende 

redeneerwijzen verkent, en dat dat 

veel moeilijker is online, en dat is 

niet onmogelijk om dat via 

afstandsonderwijs te doen. Daardoor, 

heb je veel minder zekerheid, dat je 

de studenten, dat je zicht hebt op 

waar studenten staan. Als het gaat 

over echt het proberen samen denken, 

dan heb ik de indruk, dan loopt veel 

moeilijker online. (Docent)     

  Er zijn andere dingen die 

afstandsonderwijs niet kunnen, 

volgens mij. Al wat te maken heeft 

met inzicht en creativiteit of 

serendipiteit, daar waar de 

leerkracht of de leerling een aha-

ervaring heeft of die probeert te 

brengen, dat is … op dat ogenblik heb 

je een complexer contact nodig en dat 

zal moeilijker zijn via het scherm. 

Daarenboven en dat is het andere, 

leren is altijd een beetje een 

dialoog of een polyloog, met velen, 

en elk geval voor mensen van mijn 

generatie is dat minder evident via 

een scherm, misschien dat jongeren 

dat beter kunnen, maar die sociale 

dimensie en dat kunnen elkaar zien 

denken, zien leren, voelen leren, dat 

is denk ik moeilijker met 

afstandsonderwijs. 

 (Docent)     

  

          

 

ZELFSTURING IS VEELEISEND 

Het was tijdens corona plotseling aan de leerlingen en studenten zelf om hun eigen planning en 

snelheid te bepalen. Dit gaf enorm veel vrijheid, wat sommigen als iets heel positief zagen, maar 

niet iedereen was ook voorbereid op die plotselinge vrijheid. Opvolging is voor velen nodig om 

gemotiveerd te blijven. 

       

 Druk is er genoeg maar 

in het begin had ik 

zoiets van, oef, het 

leven valt even stil, 

ik heb even alle tijd 

van de wereld maar dat 

was helemaal niet 

waar. Het leven gaat 

gewoon verder en ik 

had dat in het begin 

gewoon niet door. Nu 

heb ik ondertussen 

mijn ritme gevonden, 

eindelijk, maar het 

heeft ook wel een jaar 

geduurd. Ik heb 

mijn mindset gewoon 

gewisseld, ik heb 

gewoon gedaan van kijk 

het is nu zo, je kiest 

zelf of je efficiënt 

werkt en dan goed kan 

chillen of als je 

eerst ontspant en het 

dan weer uitstelt.  

(student)  

 Het was in het begin 

kon ik mezelf wel 

motiveren om achter 

de computer te gaan 

zitten maar op het 

einde werd ik wel 

gek.  

(leerling)  

 

Ik zou veel liever 

les op school blijven 

volgen. Ik vind dat 

gemakkelijker. Ik kan 

me sowieso veel beter 

concentreren op 

school in plaats van 

op mijn kamer, dan 

begin ik ineens te 

tekenen of weet ik 

veel wat. De 

leerkracht kan dan 

ook veel sneller 

zeggen dat je 

moet voortdoen.  

(leerling)  

 Ik weet ook niet meer 

precies hoe ik moet 

leren, maar dat kan 

waarschijnlijk eraan 

liggen dat ik in het 

eerste jaar zit. Dat 

ik andere manieren van 

leerstof opschrijven 

en alles bijhouden. 

Het is gewoon, de 

concentratie is heel 

weinig aanwezig en 

zeker als je camera 

moet afstaan. Als die 

moet afstaan, is het 

nog moeilijker, vind 

ik, want dan kijkt 

niemand naar u. Als je 

dan even iets anders 

gaat doen, ziet 

niemand dat. Als je 

camera aanstaat, dan 

kan ik beter opletten 

want dan weet ik dat 

ze naar mij kijken.  

(student)  

 

       



 

 

 

GROTE INVESTERING VAN LEERKRACHTEN  

Het afstandsonderwijs vereist een nieuwe architectuur voor het lesgeven. Het vergt veel inzet om 

de bouwplannen op een creatieve en even goede manier aan te passen. Dat was voor velen fijn, 

maar voor sommigen een hele uitdaging. Er was dan ook veel verschil in de manier waarop 

leerkrachten dit aanpakten. 

 

      

  Je moet er wel wat insteken maar 
op die moment had je ook wel het 

gevoel dat je er iets voor terug 

krijgt. Onze leden moesten dan ook 

leren om filmpjes enzovoort te 

maken terwijl er daar wel soms 

vijftigers bij zijn die daar echt 

geen kaas van hebben gegeten en 

het niet echt wouden. (Begeleider 

buitenschoolse activiteiten)  

  De ervaring die ik indirect heb in de 

lagere school, is dat de ene leerkracht 

beter is dan de andere bij het opbouwen 

van een architectuur die het toe laat 

om afstandsonderwijs efficiënt of 

stimulerend in te richten. En dat je 

dus anders rap tot chaos komt. Dus dat 

is ook een nieuwe rol die je moet 

opnemen en die niet tot nu toe in de 

lerarenopleiding benadrukt is geweest, 

nogal logisch, je kan niet alles doen. 

(docent) 

  

  
 

  
 

  

  Aan het begin van de 

eerste lockdown hebben we twee 

weken de tijd gekregen vanuit de 

directie om op te starten. Daarna 

zijn we daarmee gestart en is 

iedereen een beetje losgelaten in 

hoe we dat moesten doen/moest 

aanpakken. Sommige leerkrachten 

gaven live les, andere hebben 

wekelijks opdrachten gegeven op 

smartschool die ze dan moesten 

invullen. Daardoor was er heel 

weinig contact. Daar was heel 

weinig controle over vanuit de 

directie omdat dat iets heel 

onbekend/nieuw was. Iedereen heeft 

dat naar zijn eigen aanvoelen wat 

gedaan. Er waren, jammer genoeg, 

leerkrachten die de tijd daar niet 

wouden insteken om live lessen te 

doen dus nu is daar wel een 

minimum opgelegd. (leerkracht)  

  O: krijg je veel live of begeleiding 

van leerkrachten? Dat hangt ervan af 

van welke leerkracht, ja. Maar dit jaar 

vind ik het wel beter, maar ook gewoon 

omdat er vorig jaar er echt wel 

leerkrachten waren die geen online-

les hebben gegeven die zoiets hadden 

van lees die bladzijde in uw boek en 

vul iets in. Maar nu dit jaar is het 

wel beter. Nu geven de meesten echt wel 

les of proberen toch echt wel. We 

hadden vorig jaar niet minder werk, 

maar leerkrachten hadden gewoon geen 

doelen. Leerkrachten deden sowieso 

minder hun best. De meeste leerkrachten 

hadden vorig jaar zoiets van foert 

trekt u plan en nu geven ze veel meer 

werk enzovoort. (leerling) 

 

  

  

 

 

 

 

   



 

 

 

 Maar op zich, het ter beschikking 

stellen van informatie, van papers 

die wij moeten lezen, van lessen 

die online komen te staan, … Ik 

vind dat dat heel goed verloopt 

aan mijn faculteit. Ik denk dat 

dat ook wel iets is, dat heel 

sterk verschilt van faculteit tot 

faculteit, maar ik zit dus aan 

rechtsgeleerdheid en ik vind dat 

die heel duidelijk zijn. De 

professoren die ik heb gehad tot 

nu toe, die posten hun lessen op 

tijd. (Student) 

 Dat is wat ik net zei, dat sommige 

mensen geen flauw benul hebben van wat 

dat is, onderwijs geven. En sommigen 

hebben gezegd: ik moet het niet weten. 

Laat het maar snel voorbij zijn dan kan 

ik terug mijn hoorcollege geven. En 

anderen die hebben, je moet dat maar 

vragen die in de 

onderwijsondersteunende diensten werken 

die hebben nooit zo veel vragen 

gekregen, van hoe kan ik dat doen, en 

nog veel meer andere vragen.(Docent) 

 

          

 

ONMOGELIJK VOOR SOMMIGE NIVEAUS EN VAKKEN 

Afstandsonderwijs geef je niet zomaar in elke richting of voor alle leerinhouden. Voornamelijk 

praktische richtingen en jongere leerlingen lijken slachtoffer te zijn. We sommen hieronder enkele 

ervaringen op van de respondenten.   

      
  Met kleuters afstandsonderwijs dat is 
eigenlijk niet te doen. De ouders 

kwamen dan ook altijd tussen want ja 

met een kind alleen babbelen is al 

niet gemakkelijk als je het in de klas 

doet, laat staan als je dat dan aan 

een computer moet doen. Het was 

eigenlijk altijd iets nieuws verzinnen 

om toch de band met de klas te houden 

en om het toch ook leefbaar te houden 

voor jezelf want dat is niet altijd 

evident om aan de deuren te gaan staan 

of van die dingen te doen. Dus wij 

zijn dan met de collega’s opzoek 

gegaan naar hoe we dat wel konden doen 

en we namen dan filmpjes op die we dan 

online posten dan konden de kinderen 

zelf kijken en om de 2 weken deed ik 

dan een groep chat of een individuele 

chat soms ook. (Kleuterleidster) 

  Wij hebben bij de 

vorige lockdown gemerkt dat we 

heel veel leerlingen niet hebben 

kunnen bereiken. Ook al gaan we 

online. Wij hebben maar 30 of 40% 

kunnen bereiken. Ik denk echt 

niet dat we de helft hebben 

bereikt. We hebben in BSO ook 

veel leerlingen in kans armoede. 

Die niet de middelen hebben om 

online les te volgen. En ook veel 

leerlingen die school moe zijn. 

Dus vanaf het moment dat ze de 

kans krijgen van: ah, ja, moet ik 

nu les volgen of niet. Dat de 

keuze rap gemaakt is. Dan denk 

ik: laat de digitalisering voor 

BSO weg. Maar ja, dan krijg je 

een digitale kloof. (Leerkracht)   

  

          

  En natuurlijk, dan is er ook alles 

waar bepaalde apparatuur voor nodig is 

moeilijk . Ik snap de hogescholen dat 

die veel sneller wilden open doen. Dat 

is een beetje zoals de technische 

scholen of beroepsscholen. Als je wil 

dat die met die leerlingen aan 

houtbewerking doen of een auto in 

elkaar steken, ja, dat zal niet gaan.  

(Docent)     

  Al blijf ik er wel bij, zorgkunde 

is niet online aan te leren, maar 

ik zie zeker en vast de voordelen 

voor andere opleidingen.(Docent) 

 

  

  

          

 



 

 

Bij de afstandsweek vond ik het heel veel, ik ben al een trage werker maar ik 

vond het best veel leerstof. Sommige leerkrachten vonden dit ook. Ik heb heel 

lang aan alles gezeten van opdrachten enzovoort. Dat vond ik dan wel 

jammer. Ik wil het zeker niet bekijken alsof het een vakantie is ofzo, die 

afstandsweek maar ik vond het wel heel erg veel en dat maakt het dan ook weer 

wat moeilijker want ik kon mij niet zo goed concentreren en dan was het ook 

leerstof waar we nog geen les hadden over gekregen dus dat maakte het ook 

weer wat moeilijker. (leerling) 

 

Wat we voornamelijk uit deze periode hebben gehaald is het feit dat 

verandering nodig was en dat de coronaperiode de katalysator was die het in 

gang heeft gezet. Bij die verandering heb ik het over de overschakeling naar 

afstandsonderwijs. De geforceerde overgang naar afstandsonderwijs biedt enorm 

veel flexibiliteit en een grote kans op verbetering. Sommige leerkrachten 

vinden dit een goed systeem, andere hebben liever het oudere systeem. Sommige 

leerlingen leren liever op hun eigen manier dan via het traditionele systeem 

van de blokuren. Andere leerlingen hebben dan weer meer steun nodig. Hier 

zouden we in de toekomst bijvoorbeeld meer en beter op kunnen inspelen. 

Daarbij kunnen we in het algemeen een zo goed mogelijk scenario of planning 

opmaken voor elke school. Wat het beste bij welke school past, kan dan ook de 

realiteit worden. De toekomst van het onderwijs ligt volgens mij bij een 

hybride onderwijs waar zowel fysiek onderwijs als afstandsonderwijs hun eigen 

plaats naast elkaar of bij elkaar hebben. Ik zie het als een overgang van het 

oude systeem naar een nieuw aangepast systeem van onderwijs. (Directie)  

 

MOEILIJK VOOR SOMMIGE LEERLINGEN 

Leerlingen en studenten moesten abrupt overschakelen. Hoewel dit bij sommige respondenten 

nauwelijks een probleem was, kon die omschakeling bij anderen moeizamer verlopen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEEL 2: SUGGESTIES VOOR DE TOEKOMST 

Tijdens de interviews vroegen de onderzoekers aan vijftig mensen om suggesties. De respondenten 

kregen de kans om te dromen: wat zou je willen veranderen aan onderwijs na corona? Wat heb je 

uit deze crisis geleerd? Hier kwam dan ook de vraag der vragen naar boven: wat doen we met het 

afstandsonderwijs na corona? Implementeren of helemaal niet? Zal het onderwijs hierdoor 

veranderen of niet? Hier waren verschillende meningen over, maar velen drukten hun hoop op 

verandering uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit deel gaat in op de wens om sterker in te zetten op digitalisering(1) om vervolgens over te 

gaan op een nuancering. Er wordt immers niet voor volledig afstandsonderwijs, maar eerder voor 

een hybride vorm(2) gepleit. En derde deel gaat in op de wens om sterker in te zetten op 

flexibilisering(3) en geïndividualiseerde trajecten. Tot slot worden de voorwaarden(4) tot 

digitalisering die de deelnemers benoemden, opgesomd.  

 

1. Inzetten op digitalisering 
 

Eén van de meest bepalende tendensen die corona versneld heeft, was wellicht de digitalisering. 

Bij de vraag: ‘welk beeld of voorwerp symboliseert voor jou onderwijs tijdens de coronaperiode?’’ 

was het meest gekozen antwoord: de computer.  



 

 

Ik denk dat dat heel veel kans geeft voor het onderwijs en ik denk dat we 

heel hard moeten inzetten op digitalisering. Dat is ook gewoon iets waarmee 

je in aanraking komt op het werk en in elk aspect van het leven, met 

technologie. Dus ik denk dat het geen slecht idee is om dat blijvend te 

houden in het onderwijs, een soort van blended learning systeem. (Leerkracht) 

 

 

 

Ik denk dat daar die stemmen zijn, die ook zeggen van kijk wat we hier hebben 

meegepakt, die crisis dat is niet allemaal kommer en kwel, dit is een 

positief iets. Dat afstandsleren is iets positiefs. Wat mij betreft, denk ik 

dat dat nuttig is om in de toekomst, welke die ook mogen zijn, dat niet alles 

van dat afstandsleren overboord gooien en dat we wel nadenken hoe we dat voor 

een stuk kunnen integreren in het pakket. Rekening houdend met alle kritische 

succesfactoren. En alle randvoorwaarden. Om natuurlijk tot goed 

afstandsonderwijs te komen. En die zijn vandaag niet allemaal vervuld. 

(Medewerker stad)    

Mijn computer omdat hij onmisbaar is tijdens de coronaperiode. Ik moet alle 

online lessen volgen via teams. Zonder mijn computer van school ging ik zeker 

de lessen niet zo goed begrijpen zoals nu. (leerling)   

Alle schermen: laptops, Gsm’s, tablets, ... - die waren onmisbaar tijdens 

thuisonderwijs, quarantaines, ... niet enkel voor onderwijs, maar ook voor 

contact met leeftijdsgenoten en voor de kinderen. (ouder) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Heel wat respondenten drukten dan ook hun wens uit om ook in de toekomst verder in te zetten 

op de digitalisering.  

 

 

 
 
 
Ik hoop dat er inderdaad wat van overblijft van de sprong die scholen hebben 

gemaakt op de digitale kar. Dat daarmee toch een switch waar we toch al lang 

op aan het wachten zijn, toch in gang gaan kunnen zetten. Ik hoop dat toch 

dat we op termijn er sterker gaan uitkomen dan nu. Nu zitten we in 

overlevingsmodus. Daarom is het belangrijk dat we die ervaringen nu 

opschrijven dat we er achteraf naar kunnen teruggrijpen van kijk: Dit hebben 

we er echt uit geleerd, we moeten dat vastpakken en er beter van te worden. 

(Medewerker stad) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De volgende fase van het onderwijs? 
 

Wat de les zou kunnen zijn van zo’n corona-ervaring, is een schifting te maken 

tussen wat zinvol op afstandsonderwijs kan gedaan worden; wat zinvol in 

contactonderwijs en waar de twee media en eventueel nog andere mogelijkheden, 

min of meer gelijkwaardig zijn.  

 

Technisch gezien bestonden die mogelijkheden al lang, maar er is geen noodzaak 

geweest om die te implementeren. Nu gebeurde het rap-rap en niet altijd 

beredeneerd. Er bestond van alles, dat was niet erg verspreid, er is nu een 

noodzaak geweest, nu krijg je improvisatie, een aantal mislukkingen en mensen 

bekijken wat kan en wat niet kan. Vanuit deze situatie kan je nu strategische 

beslissingen nemen naar de toekomst.  

 



 

 

Dromen dat er na corona een goed evenwicht komt tussen offline en online 

onderwijs. Dat we de mooie kanten van het online onderwijs behouden dus... Of 

misschien nog meer: dat we alles doen wat mogelijk is om alle leerlingen goed 

aansluiting te doen vinden met het online onderwijs (ict-materiaal, goede 

plaats om lessen te volgen, ...). Dat we niemand achter laten. (Docent) 

Om mensen te zien maar uiteindelijk zijn de meeste van mijn vrienden niet op 

campus of degene die ik wel heb in mijn richting spreek ik toch nog buiten de 

lesuren. Dus niet zoveel reden voor mij. (student)  

Voor mij is online les niet zo erg, maar ik weet dat er veel leerlingen zijn 

die nood hebben aan fysiek les omdat ze het moeilijk vinden om de leerstof 

zelf te verwerken en deze leerstof wordt ook niet meer herhaald in de les. 

Persoonlijk vind ik online veel leuker omdat je u eigen dagindeling kan 

kiezen en op je eigen tempo kan werken. Ik zou alleen nog naar school gaan 

voor mijn vrienden te zien. (leerling)   

Ik zou het zelf ook gemakkelijker vinden als al de lessen online worden 

gegeven. Maar ik heb het gevoel dat er meerdere leerlingen zijn die nood 

hebben aan fysieke lessen en aan het sociaal contact dat ze hebben op school. 

Dus persoonlijk vind ik het permanent hebben van online lessen een goed idee 

maar voor andere leerlingen snap ik dat het soms lastig kan zijn. (leerling) 

Voor mij persoonlijk is het wel een pluspunt om thuis mijn lessen te kunnen 

volgen en thuis te leren. Ik ben geen sociaal beest en gewoon thuis in mijn 

comfort zone zitten helpt enorm. Bovendien volg ik een kunstrichting waarbij 

ik vaak dingen mee moet nemen naar de campus en terug naar huis waardoor ik 

met maquettes en kartonnen dozen moet sleuren. Ik moet ook met de fiets naar 

de trein en daardoor verlies ik enorm veel tijd, die ik in andere dingen kan 

investeren wanneer ik gewoon thuis kan blijven. (Student) 

 

 

Als je de geschiedenis van het onderwijs bekijkt dan zie je dat daar een 

aantal technologische veranderingen zijn geweest, die al dan niet goed zijn 

ingepast geweest, de ene al beter dan de andere. En daar eens over nadenken op 

schoolniveau en ook in het ministerie en de lerarenopleidingen: dat is nodig.  

 

Je hebt dat in de geschiedenis van het onderwijs meerdere keren gehad: dat je 

van de ene technologie naar de andere gaat. Zo gingen we van louter mondeling, 

naar een boek waar je in kon noteren; dan van een manuscript naar een gedrukt 

boek en dan van een leslokaal waar iedereen moest luisteren naar seminaries 

waar je moet samenwerken.  

 

Meer algemeen naar beleid toe, is het verder nadenken over: Wat doen we? Welke 

modus? Waar gaan we voor? Hoe organiseren we die mix. Wat impliceert dat voor 

de schoolorganisatie en lokalengebruik? Dat is iets wat verder onderzocht moet 

worden.  

 

Docent 

 

 

2. Pleit voor hybride onderwijs 
Volledig digitaal les krijgen, was echter maar voor een minderheid echt aangenaam. Bij de vraag: 

‘waarom zou je nog naar je school of campus gaan als alle lessen ook digitaal beschikbaar zouden 

zijn?’, was er een kleine acht procent die zei dat ze niet meer naar school zouden gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meerderheid van de respondenten pleitte voor een mix van afstandsonderwijs en les op 

school. Hybride onderwijs leek hun voorkeur weg te dragen.  

 

 

 

 



 

 

Ik droom van een wereld zonder corona waarin we veel dingen die we nu 

'coronadingen' noemen ook nog doen. Dat het goede kan blijven en overeind 

blijft: andere manieren van samenwerken, van leren, van dingen doen. En dat 

we dat dan doen omdat het kan en mag, niet omdat het moet. En dat we 

daarnaast ook heel veel dingen weer wel doen die nu niet mogen: skin to skin 

en cheeck to cheeck. :-) (Anoniem) 

Inzetten op digitalisering is positief ja, ja, dat wel, ik denk het wel, 

waarmee ik niet wil pleiten voor een puur afstandsonderwijs. Voor mij is dat 

echt een én, én verhaal. Maar we moeten echt inzetten op de digitale 

competenties die ze later nodig hebben voor hun carrière. En niet om de 

klassikale momenten van het lesgeven te vervangen. Ik ben absoluut geen 

voorstander van te veel afstandsonderwijs. (zorgmedewerker)   

 

 

 
Ik zie een mix tussen het oude systeem en het afstandsonderwijs mogelijks de 

beste keuze voor de toekomst. Ik vind naar de campus gaan supertof maar er zijn 

ook dagen waarbij ik absoluut geen zin heb om dat te doen en dan vind ik online 

lessen echt heel fijn en super goed gewoon dat het opgenomen is. Ik vind het 

ongelofelijk dat dat gewoon kan en een mengeling daarvan lijkt me wel ideaal. 

(student) 

 

 

 

 

 
Wat mij ook leuk zou lijken, is dat je hybride les volgt. Tijdens de les zowel 

online les als in het echt kunnen volgen. Dat je gewoon, als je je echt niet 

goed voelt of als je ziek bent of als je emotionele problemen hebt dat je het 

dan digitaal volgt thuis en als je normaal naar school kunt gaan, dat je naar 

school gaat, dat zou eigenlijk perfect zijn. Ik heb gewoon geleerd dat naar 

school gaan nog niet zo erg is want ik was daar vroeger altijd voor aan het 

zagen maar nu is het omgekeerd. (student) 

 
Er zijn toch een heel aantal jongeren die zeggen dat die afwisseling 

onlineonderwijs/schoolonderwijs, goed is. Dan kan je zeggen, er is ook een 

leerachterstand, ja maar er is ook een navenante groep en ik weet niet hoe groot 

die is, 20 of dertig percent, meer? Een aantal percent zegt, die afwisseling 

ligt wel goed, dan mogen we die bepaalde hoeveelheid ook niet vergeten en daar 

iets mee doen. Dat heeft Corona getoond, we mogen het nu wel niet verliezen. Er 

is een gevaar om dat te verliezen omdat alle mensen toch wel terug snakken naar 

het ‘normale’. Het normale van je vrienden te ontmoeten enzovoort en dan 

ontstaat het gevoel van: ‘’oef we kunnen weer normaal doen.’’ Waardoor dat die 

energie voor dat nieuwe even er niet is.(Directie) 

 

 

Verhaal: Puur afstandsonderwijs gaat voorbij aan de kern  
 

Het belang van het sociaal contact, van lessen, al is het maar gewoon in 

lessen met uw medeleerlingen of uw medestudenten dat dat toch wel iets 

belangrijks is om energie en moed te vinden, om u ook te zetten aan het minder 

leuke schoolwerk.  

 

Nu kom ik amper in contact met mijn medestudenten, omdat wij ook op andere 

momenten die lessen bekijken. Terwijl als we normaal gezien fysiek die les 

gingen volgen, waren wij constant bezig, soms ook tijdens de les natuurlijk, 

of tijdens de pauze. Heb jij daar een voorbeeld van, wat denk jij daarover? 

Dat was veel interessanter. Dat daagt u veel meer uit om ook na te denken over 

wat je leert.  

 

Ik zou niet starten aan een opleiding van vijf jaar als alles online was. De 

onlinelessen, het is een handig extraatje, het is een goede surplus, maar ik 

zou liefst nog het fysiek onderwijs hebben. Een van de dingen aan het 

studentenleven is dat je mensen leert kennen en dat gaat nu ook wel verloren. 

Ik heb geen mensen leren kennen dit jaar. De fysieke lessen moet je dus 



 

 

Daarnaast bestaat er ook enorm veel potentieel om tijd te winnen als 

leerkrachtenteam in het online systeem. Ze kunnen praktische zaken en 

vergaderingen beter inplannen om extra tijd te kunnen vrijmaken voor andere 

projecten. Er komt veel potentieel vrij met het openen van de digitale 

wereld. Spijtig genoeg is het vaak het vastgeroeste systeem van het 

onderwijs, waarbij o.a. leerkrachten te vaak hun eigen ding blijven doen, dat 

die vooruitgang tegenwerkt. (zorgmedewerker)    

 

sowieso laten doorgaan, zodat de mensen die het sociaal contact belangrijk 

vinden, dat ook kunnen doen.   

 

De online lessen vind ik een meerwaarde voor als je ziek bent of als 

werkstudent. Een vriendin van mij heeft stage en die heeft een aantal 

keuzevakken moeten opnemen. Die overlappen met haar stage. Die kan dat nu 

makkelijk bekijken op een vrijdag, als ze geen stage heeft. En toch nogal die 

info zelf verwerken, terwijl anders moet je het via vrienden of alleen met je 

cursus doen en dan verlies je concrete voorbeelden die de prof geeft. Het 

heeft zeker zijn voordelen. Mocht ik dit de voorbije jaren hebben gehad, dat 

zou ik echt fijn hebben gevonden, met de optie van fysiek les. Het is veel, 

hé, dat ik vraag, maar dat is zo de ideale wereld. 

 

Student 

 

 

INTERESSANT VOOR COGNITIEF STERKE LEERLINGEN 
Het afstandsonderwijs leek vooral een meerwaarde voor meer theoretische richtingen en cognitief 

sterke leerlingen.  
Afstandsonderwijs kan niet voor iedereen werken, maar aan de andere kant, ik heb 

van heel veel mensen gehoord, heel veel kinderen vonden dat zalig, die hebben 

daarin gefloreerd, die hebben veel meer gedaan. Die hebben veel interessantere 

dingen gedaan, dan dat ze ooit op die school zouden doen. En de andere kinderen 

zijn het noorden kwijtgeraakt. (docent) 

 

Ik geef ook les aan twee sterke klassen in de derde graad en zij konden er enorm 

goed mee weg. De overschakeling en het afstandsonderwijs was voor hen geen groot 

probleem als het op leren aankwam. De leerlingen hun feedback was hier dan ook 

positief over. Zij zeiden dat het goed werkten. Ik ken andere leerkrachten met 

‘minder sterke’ klassen die hier wel meer problemen mee hadden. (Leerkracht)  

Afstandsonderwijs of deeltijds afstandsonderwijs mits ondersteuning, sluit beter 

aan bij het traject van hoger begaafden. Het is veel beter mogelijk om hun 

traject op maat op te maken in verband met hun school waar ze ook nog halftijds 

les volgen. Voltijds school is niet te combineren met een traject waar je veel 

jaren voorop loopt. Het hele schoolse gebeuren is heel waardevol voor de 

kinderen maar zij kunnen beter twee of zelfs drie dagen thuis zijn met hun 

traject. (Leerkracht)  

 

 

EFFICIENTERE ORGANISATIE     

Eén deelnemer gaf aan dat we het hybride onderwijs kunnen gebruiken om het onderwijs als 

organisatie efficiënter in te richten. Op die manier zou er meer tijd vrijkomen om aan andere 

projecten te werken. 

 

 

 

 



 

 

3. Mogelijkheden tot flexibilisering en individuele trajecten 

Het grootste voordeel van digitalisering ligt volgens de respondenten in de mogelijkheid om te 

flexibiliseren en te differentiëren. Digitale trajecten laten toe dat leerlingen op hun eigen tempo 

kunnen leren en dus ook meer aangepaste of geïndividualiseerde leertrajecten volgen. Dit biedt 

niet alleen de mogelijkheid om op maat te werken, maar zorgt er ook voor dat leerlingen meer 

zelfstandig leren werken. Bovendien bieden digitale tools mogelijkheden tot extra ondersteuning 

voor de leerlingen die dit nodig hebben. 

 

 

      
  Corona heeft wel getoond dat er 
gedifferentieerde leerwegen mogelijk 

zijn.  Ik hoop dat er grotere 
flexibiliteit komt in onderwijs. Ik 

hoop voor het onderwijs dat de 

leerplannen dat mogelijk gaan maken. 

Ik zie waar ik nu zit daar nog niet 

meteen de meest positieve evolutie in, 

maar het is alleen maar een hoop die 

je vooruit kan drijven denk ik dan. Ik 

hoop op veranderingen voor het 

onderwijs ten voordelen van kinderen 

en jongeren die binnen 20 jaar in een 

maatschappelijke context terecht komen 

die nog veel complexer en is dan die 

van nu. (directie)    

  

  Ik heb geleerd dat er ook voor 

jongere kinderen heel veel 

mogelijkheden zijn om online les te 

geven maar ik zie dat veel mensen nog 

online les zien, als een filmpje 

online zetten. Het is veel meer dan 

dat. Voor de eerste periode had ik 

veel begrip voor de filmpjes en al 

het werk dat er in kroop maar tijdens 

de tweede periode vond ik wel dat het 

tijd was om de volgende stap te 

zetten en die gaat niet snel genoeg. 

Daarin gaan we echt naar trajecten op 

maat, online ondersteuning, adaptieve 

trajecten etc. online geeft heel veel 

mogelijkheden om dat te doen. De 

samenwerking online zou ook veel 

beter kunnen. Elke school en 

leerkracht blijft eigenlijk maar zijn 

ding doen. Als we die krachten kunnen 

samen bundelen kunnen we echt wel 

verdere stappen bereiken. 

(leerkracht)  

 

  

          

  Als ik naar het middelbaar kijk, lijkt 

het voor mij heel belangrijk dat de 

eerste en tweede graad voltijds naar 

school gaat, maar in de derde graad 

zouden ze zeker kunnen inzetten op het 

doortrekken van onlineonderwijs. Het 

lijkt mij een goede oefening om die 

zelfstandigheid te voeden en zich voor 

te bereiden voor de hogere studies. 

Het inplannen, leren notities te nemen 

van gesprekken kan zeker in het 

middelbaar zijn voordelen hebben. Wel 

moeten we denken aan de leerlingen die 

thuis niet altijd de mogelijkheid 

hebben dit te doen. (Student) 

  Wat ook positief was, en dat geloof 

ik zeer sterk, was de input dat nu is 

gegeven voor de digitalisering en 

sterkere individualisering van het 

leer- en ontwikkelingsproces. Ik 

geloof dat je veel tijd kan winnen in 

onderwijs door veel meer in te zetten 

op het persoonlijke leerproces en dat 

scholen dit nu wel hebben ervaren. 

Veel leraren hebben nu de drempel van 

schrik kunnen overschrijden om online 

dingen te organiseren of te doen. Ik 

zie daar heel veel mogelijkheden, ook 

net voor kwetsbare 

groepen. (zorgmedewerker)    

 

  

          



 

 

 

 

4. Voorwaarden digitalisering  
In de verschillende stemmen over het afstandsonderwijs kwam er één woord terug, meer bepaald: 

‘voorwaarden’. Om kwaliteitsvol te digitaliseren, moet aan meerdere voorwaarden worden 

voldaan; maar wat zijn die dan?  

 
INFRASTRUCTUUR 
De meest voorkomende voorwaarde volgens onze deelnemers, is er voor zorgen dat elke leerling, 

school, en leerkracht ook de juiste infrastructuur heeft om deel te nemen aan het digitaal 

onderwijs.  

 

 

 

 

      
  Maar ik hoop dat ze er dan wel 
rekening mee houden dat niet iedereen 

daar (internet) toegang tot heeft en 

als mee verder wordt gegaan dat er 

echt wel middelen worden vrijgemaakt. 

Dat er echt wel ondersteuning wordt 

aangeboden zodat iedereen daarin mee 

kan. Ik wil het ook voor mijn 

leerlingen. Ik vind het 

superbelangrijk dat ze mee zijn in de 

digitalisering maar we moeten er de 

middelen voor krijgen.  

 

(Leerkracht)   

  De basis is een goede infrastructuur, 

daarmee bedoel ik van PC tot de goede 

wifi, ik had laat effectief een 

overleg met allemaal jongeren, en dan 

zie je ook hoe dat gebeurt. De ene 

zit op zijn gsm, de andere valt uit, 

de andere doet het in de keuken, 

terwijl papa er achter loopt. Allez, 

je ziet dat als je goed wil kunnen 

afstandsleren, dat is net hetzelfde 

als wij een goede vergadering willen 

kunnen houden. Dat is niet als mijn 

kinderen hier rondlopen, maar dat je 

tijd kan hebben om de tools te 

gebruiken waarvoor ze dienen. Die 

voorwaarden zijn in te veel gevallen 

niet vervuld.  

(Medewerker stad)  

  

          

  Het logistieke aspect moet een 

belangrijke rol spelen om van 

afstandsonderwijs een succes te maken. 

Iedereen moet over een (eigen) 

computer beschikken en zijn/haar eigen 

ruimte hebben waar ze ongestoord 

kunnen werken en hun lessen kunnen 

volgen. Ook de thuiscontext en de 

ondersteuning van de school uit, is 

cruciaal voor succesvol 

afstandsonderwijs.  

(Leerkracht) 

 

  Ik denk dat een belangrijk probleem 

dat er is, een belangrijke voorwaarde 

om afstandsonderwijs te doen slagen 

is gewoon mensen internet geven. 

Mensen comfort geven omdat, ik heb 

mijn stage gedaan bij mensen met 

armoede-ervaring dat wordt echt 

onderschat vanuit het beleid 

hoeveel mensen nog eigenlijk slecht 

internet hebben, alhoewel ze 

misschien wel internet hebben, maar 

gewoon slecht internet.  

 

(Student)  

  

          



 

 

Ik denk in eerste instantie ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot 

digitale middelen en dat er voldoende digitale skills of mogelijkheden zijn. 

Dat zijn de basisvoorwaarden en van daaruit moet je verder weken. Het 

ontwikkelen van nieuwe sites, werkvormen enzovoort.(student)  

 

 

Verhaal: afstandsonderwijs is meer dan een laptop  
 

Weet je, wat mij betreft, digitaal leren is heel belangrijk, omdat dat gaat 

over vaardigheden, die m’n nog nodig heeft. Ik vind het goed dat we daarop 

inzetten. En ik vind het goed dat we daar op inzetten. Dat de minister zegt 

dat dat belangrijk is voor leerlingen. Daar ben ik het mee eens. Ik ben het 

niet eens met de manier waarop we dat aanpakken in crisis. Natuurlijk is het 

zo, dat als we tot digitalisering willen komen, dat we moeten zorgen dat 

iedereen de infrastructuur moet hebben, dat is natuurlijk zo. Maar ik vind dat 

bijna ondergeschikt. Dat klinkt contra-intuïtief.  

 

Natuurlijk moeten we zorgen dat iedereen een laptop heeft als we willen dat we 

digitaal leren, maar het gaat om veel meer. Het is niet omdat de laptop er is 

dat we allemaal digitaal kunnen leren, in tegendeel.  

 

En dus, is dat de grote uitdaging, waar we voorstaan, dus ja infrastructuur, 

maar daar mag het niet stoppen en dat vrees ik soms een beetje. In de manier 

waarop er gecommuniceerd wordt, ja, we hebben er voor gezorgd dat iedereen een 

laptop heeft, en dat iedereen wifi heeft, dus wat is het probleem eigenlijk? 

Terwijl wij vandaag zien dat de grote uitdaging net zit in hoe zorg je dat je 

dat goed gebruikt, hoe zorg je ervoor dat je er effectief dingen uit leert, 

niet alleen gebruikt, maar ook hoe leer je dan op de juiste manier, hoe je 

verbanden ziet daarrond, daar zit de uitdaging.  

    

En die zit er voor ouders, die zit er voor leerlingen die zit er ook voor 

leerkrachten, dus digitalisering ja, graag, echt prima, maar niet als doel op 

zich, niet als grote heilige graal, bijna, om leerlingen te doen leren, dat is 

het is geen doel op zich, het kan een middel zijn, om bepaalde vaardigheden 

aan te leren, maar dan moet je het ook op die manier bekijken, tegelijkertijd 

weet ik ook, dat klinkt goed, dat klinkt goed in de media, we hebben zo veel 

laptops, we gaan, … dat klinkt allemaal goed, maar de uitdaging zit hem op nog 

meer dan dat   

 

En dan heb ik het alleen over leren, ook de pedagogie er rond, juist gebruik, 

en hoe dat dat, dat gaat over zo veel, over veilige contexten, een bureau waar 

je veilig kan zitten, waar je op je gemak kan zitten. Hoeveel mensen moeten 

die computer gebruiken? Er komt enorm veel bij kijken, het is enorm complex.  

 

Medewerker stad 

 

 

 

PROFESSIONALISERING VAN LEERKRACHTEN 
Een tweede vaak aangehaalde voorwaarde is het bijscholen van leerkrachten en proffen in de 

nieuwe digitale wereld. Indien het onderwijs een nieuwe richting in slaat, moeten de leerkrachten 

en proffen daar dan ook op voorbereid zijn. Inzetten op het bijscholen van leerkrachten is dan ook 

een veel voorkomende bezorgdheid van onze deelnemers. De ervaringen met de geforceerde 

overgang naar het afstandsonderwijs heeft duidelijk gemaakt dat niet alle leerkrachten hier even 

goed mee omgingen.  

 

 

  



 

 

Jawel, zeker wel, maar ik denk ook daar, het is allemaal snel moeten gaan, 

iedereen heeft het van de ene dag op de andere het moeten organiseren en 

eigenlijk was er weinig context, er was ook weinig duidelijkheid.. ook vanuit 

de scholen, wat verwachten we nu eigenlijk, hoe moeten we dat nu doen, wat is 

voor ons goed afstandsonderwijs? Op welke manier willen we dat doen, welke 

methodieken, je hebt andere methodieken nodig, je hebt andere methodieken 

nodig, iedereen heeft dat zelf moeten doen en de ene zal daar al wat meer 

ervaring mee hebben dan de andere, maar dat moet natuurlijk, dat vraagt een 

goed proces, als we goed willen lesgeven via de pc, hoe moeten we dat dan 

doen, wat zijn de pedagogische voorwaarden en context en randvoorwaarden om 

dat te doen, Dus ja, ik denk dat daar ook nog wel wat werk is, tuurlijk. Maar 

er zijn leerkrachten die dat super goed gedaan hebben ook, he. (medewerker 

stad)    

 

We gaan ons eigenlijk veel meer moeten gaan professionaliseren in het 

technologische. Ik ben nu zelf 24 en daar wel vrij goed in mee, maar ik merk 

aan heel veel collega’s dat ze daar toch heel hard op gebotst zijn in de 

lockdown. Dat ze zelf niet goed mee konden en dat is toch wel de toekomst en 

dat gaat er toch komen. Ik denk dat daar heel hard op gefocust moet worden op 

vlak van bijscholingen. Dat iedereen daar toch in mee is. (leerkracht) 

Wat ik bij ons opvallend vind, is dat, die coronacrisis heeft aangezet tot 

eens goed nadenken wat dat eigenlijk de bedoeling is van de vakken en ik denk 

dat dat ook ruimer het geval is. Daar waar dat je vroeger gewoon vanuit ging: 

er zijn dertien hoorcolleges en ik moet dit geven, en dus verdelen we: in dat 

hoorcollege dat en dat, en dat hoorcollege dat en dat, heeft de switch van: 

we hebben een deel online en een deel offline, er voor gezorgd dat we zijn 

gaan nadenken. En ik vind dat ook tof dat ik daar ook heel hard bij betrokken 

werd, in: wat willen we nu echt dat ze kunnen? Of, dit zijn de vaardigheden 

en op welke manier kunnen we er nu voor zorgen dat ze dat het beste aanleren. 

Ik heb wel echt het gevoel dat de vakken waarvan ik assistent ben, veel beter 

zijn.(docent) 

Er zijn veel meer mensen veel meer bewust geworden van het ontwerp van ons 

onderwijs. Er waren een hoop mensen die plots niet meer wisten wat te doen. 

Omdat ze eigenlijk nooit echt stilgestaan hadden bij hun lessen. Nu zijn er 

een hoop mensen die onderwijs geven dat niet doordacht is. Dat zou willen 

zeggen dat als iemand die ik zou zeggen, ik geef sociologie, ik zeg maar 

iets, en dat die eerst de opdracht zou krijgen om dat te ontwerpen, en dan de 

tijd zou krijgen om dat te vragen aan collega’s, collega’s internationaal, of 

dat in orde is, die dan dat doorlichten, en ook door iemand die 

onderwijskundig geschoold is om te vragen of dat in orde is, die de hulp 

krijgt van mensen die een beetje technologische achtergrond hebben, om te 

bekijken hoe dat allemaal gerealiseerd kan worden. Die dan het mandaat krijgt 

om dat bijvoorbeeld voor vijf jaar ook te doen. En na drie jaar beginnen de 

evaluaties, zowel inhoudelijk als bij studenten als … of dat er gerealiseerd 

is wat er moest gerealiseerd worden, maar niet om de twee jaar weer iemand 

anders die dat moet doen. (docent) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONTWERPTIJD VOOR NIEUW DESIGN 
Daarnaast moeten lesgevers (aan het hoger onderwijs) de tijd krijgen om hun lessen of curriculum 

grondig te herdenken als ze digitaliseren. Er moet volgens drie docenten meer aandacht zijn voor 

het design van onderwijs. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ik denk dat er op school veel te weinig op ICT wordt gehamerd. De lessen zijn 

veel te basic, hoe gebruik je smartschool? Hoe laad je iets op? Ik denk als 

we echt willen inzetten op digitalisering, moeten we veel ambitieuzer zijn. 

Het gebruiken van een computer, de basiszaken die velen weten, zijn voor veel 

mensen niet vanzelfsprekend. (leerkracht) 

De hoeveelheid informatie die binnenkomt die moet gefilterd worden, de 

technologische ontwikkeling zal alleen maar exponentieel toenemen, daar 

moeten we niet flauw overdoen. Ik hoop dus dat we klaar zijn om die kinderen 

daartoe voor te bereiden om daarmee op een rustige manier mee om te gaan en 

ook naar hun welzijn te kijken. Dus onderwijs moet veranderen maar het zal 

tijd vragen. (directie)    

 
Het is niet zo dat je zomaar de manier van werken kan overnemen in een 

elektronisch systeem. Er is veel meer vrijheid in elektronisch onderwijs, maar 

die vrijheid mag niet vrijblijvend worden. Je hebt daar een architecturale 

activiteit nodig, waar de lesgever belang heeft en belang aan moet hechten en de 

vaardigheden moet hebben om dat te ontwerpen. Naast de voordelen van het 

virtuele met zijn mogelijkheid tot individualisering, heb je ook de aandacht 

nodig voor het sociale in het onderwijs. En dus in contactonderwijs moet dat 

collaboratieve, dat sociale, het actieve benadrukt worden. Dus je hebt eigenlijk 

twee opdrachten: je moet enerzijds beter doen elektronisch en virtueel en 

anderzijds beter doen in presentia. De twee moet je proberen te bereiken in het 

afstandsonderwijs anders gaat het niet de meest gunstige richting uit. (docent)  

 
DIGITALE COMPETENTIES BIJ LEERLINGEN VERSTERKEN 
Andere respondenten gaven naast het professionaliseren van leerkrachten ook aan dat ook de 

jongere generatie de digitale trein niet mogen missen.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
AANDACHT DIGITALE KLOOF  
Heel wat maatschappelijke groepen hebben niet of in mindere mate toegang tot digitale 

hulpmiddelen of beschikken over onvoldoende digitale competenties. Dat vergroot de sociale kloof. 

Digitalisering moet gebeuren met oog voor de bestaande ongelijkheid. 

   
 Ik denk dat het digitale verhaal 

zich zal doorzetten op school en 

ook in de dienstverlening: 

aanvragen, CM, enzoverder, veel 

diensten. Ook deze week een 

nieuwsitem: over gemeenten die 

tevreden waren dat ze steeds op 

afspraak gingen werken, maar wat 

dan met mensen die geen afspraak 

kunnen maken? En de NMBS-loketten, 

net hetzelfde. We staan wel als 

samenleving voor een uitdaging, 

denk ik dan. Dat gaat over 

senioren, maar ook gezinnen die 

geen smartphone hebben, of geen 

computer. Moeten die dan mee? Dat 

benieuwt me dan wel, hoe men 

daarrond aan de slag gaat. 

(sociaal werk) 

 Ik denk dat er vanuit het beleid 

nog vaak wordt onderschat hoeveel 

jongeren nog geen toegang hebben 

tot digitale hulpmiddelen. Ik 

denk dat er al heel wat mooie 

initiatieven op poten staan om 

jongeren te helpen, maar 

uiteraard is niet elke kwetsbare 

tiener daarmee geholpen. Het 

begint ook vaak vanuit de 

thuissituatie, als er van daar 

uit weinig ondersteuning is, 

wordt het al moeilijk.  Ik weet 

wel dat je daar realistisch in 

moet zijn. Op het eind van de dag 

draait het vaak om geld en dat is 

natuurlijk niet zomaar ergens te 

verkrijgen. (docent) 

 



 

 

Je hebt nu scholen die keigoed bezig zijn en die dus heel sterke 

pilootprojecten doen en die dus van onderuit komen. Dat is bewonderenswaardig 

en daar geloof ik ook in, in die piloten en die contexten waar ze in zitten 

maar het is jammer dat we het moeten houden met piloten. Er moet een breder 

gamma aan flexibele leerplatformen zijn die heel gemakkelijk en soepel werkt, 

die gratis ter beschikking zijn van scholen. Met die minimale 

werkingsmiddelen van scholen kunnen zij zich vaak die dingen niet 

aanschaffen. Ik vind dat een overheid maar overheidsopdrachten moet 

uitschrijven dat het wordt ontwikkeld en dat dat er is voor scholen. Scholen 

kunnen dan hun eigen systeem opbouwen waardoor dat er veel meer kansen zijn 

tot gedifferentieerde leerwegen. (Directie)    

     

 Ik vind niet dat je alles online 

moet schakelen als maar de helft 

van je mensen daar toegang toe 

heeft. Dus ik denk dat dat iets is 

waar je veel harder op moet 

inzetten. De digitale kloof. Dat 

was er uiteraard al, die digitale 

kloof, maar corona heeft dat meer 

in beeld gebracht. Dat gaat 

misschien meer renderen voor 

kansengroepen. Hopelijk toch.  

(begeleider buitenschoolse 

activiteiten) 

 Ik zou graag zien dat het 

structureel verandert, maar als 

ik dan zie dat de minister gewoon 

laptops uitdeelt aan de vijfde 

leerjaren, maar geen structurele 

omkadering geeft zowel aan de IT, 

als puur de hardware, als gewoon 

de competenties. Het is telkens 

opnieuw een voorstel waarvan ik 

denk: ja, vriend, je hebt echt 

niets meegenomen van heel het 

gelijke onderwijskansenverhaal. 

(pedagogisch begeleider) 

 

     

 

Een verhaal: digipunt wordt digiwerking 
We hebben momenteel een projectmedewerker digiwerking voor Heverlee en 

Zaventem die gaat werken op de digitale vaardigheden van kwetsbare gezinnen. 

We gaan samenwerken met de stad. Dat zijn projectmiddelen van de Vlaamse 

overheid. Dat is voor een jaar. Ze is nu het vertrouwen met de gezinnen aan 

het opbouwen en helpt hen verder met digitale aanvragen, over 

vrijetijdsbesteding, gimme, smartschool, administratie die je in Leuven moet 

aanvragen. We schakelen daar partners voor in, zoals Link in de kabel. Het 

moet iets worden dat kan blijven werken nadat het is opgestart, ook nadat we 

weg zijn, want we werken altijd projectmatig.  

 

We hebben nood aan een toegankelijke digiwerking waar je kan binnenlopen, maar 

die nu niet bestaat. Er is een digipunt, maar dat is gesloten momenteel. Ja, 

dat kan eigenlijk niet. Dus hoe kan dat toch open blijven? Is dat op de 

scholen? De scholen zijn de eerste plek, natuurlijk. Maar wat moet er 

daarnaast zijn? Want scholen zijn ook niet altijd open. Er moeten meer 

plaatsen komen waar mensen te allen tijde kunnen binnenlopen en geholpen 

worden. Ik zou het geweldig vinden, dat dat niet alleen de werkingen zijn voor 

kansengroepen, maar dat dat in heel de samenleving zo is. Dat andere sectoren 

dat ook doen. Ik hoop dat dat steeds weer in de aandacht komt.  

 

Medewerker samenlevingsopbouw 

 

 
FLEXIBELE LEERPLATFORMEN 
Eén deelnemer had het over de nodige steun van de overheidsinstanties om een mogelijke digitale 

evolutie in gang te zetten. Er is immers nood aan een breder gamma aan flexibele leerplatformen 

die gratis ter beschikking staan.  

 

 

 

 

 

 



 

 

BIJLAGE: INTERVIEWLEIDDRAAD 

 

Welke rollen nemen leerkrachten goed op? Welke rollen zouden leerkrachten volgens jou sterker of 

beter anders opnemen? Hoe zouden ze dit anders kunnen aanpakken? Hoe kunnen ze hierin 

ondersteund worden? 

• Vind je dat leerkrachten hun rol als inhoudelijk en vakdidactisch expert goed opnemen? 

Brengen ze de leerstof goed aan?  

• Vind je dat ze hun rol als evaluator goed opnemen? Gaan ze goed na of de leerlingen de 

leerstof hebben verwerkt?  

• Vind je dat ze hun rol als leercoach goed opnemen? Ondersteunen ze leerlingen goed in 

hun leerproces? (planning, zelfsturing, leren leren)  Moet hij/zij sterker motiveren/achter 

de veren zitten van leerlingen?  

• Vind je dat ze over voldoende digitale skills beschikken?  

• Vind je dat leerkrachten goed communiceren? Het onderwijs goed organiseren? 

• Vind je dat ze (sterker) een informeel aanspreekpunt moeten zijn? Krijgen leerlingen 

voldoende mentale ondersteuning? 

• Welke stijl van lesgeven of klashouden/autoriteit spreekt je aan? 

 

Welke rol neemt de school sterk op? Welke rollen zou de school sterker of beter anders opnemen? 

Vind je dat de school 

• Een goede communicatie hanteert? 

• goede ondersteuning biedt bij het leren? 

• Voldoende structuur biedt? 

• Een fijn ontmoetingscentrum vormt? 

• Voldoende zorgondersteuning biedt? 

• Voldoende taalondersteuning biedt? 

 

Welke taken neemt de directie of coördinatie goed op? Welke taken zou de directie of coördinatie 

sterker moeten opnemen? 

Vind je dat de directie 

• Een goede aanpak heeft? 

• Een goede visie heeft? 

• Sterk coördineert? 

• Een goede communicatie hanteert? 

• Een goed aanspreekpunt is? Fijn leiding geeft? 

 

Welke ondersteuning biedt de pedagogische begeleiding? Of de onderwijsverstrekkers? Welke 

ondersteuning zouden ze sterker kunnen/moeten bieden? 

 

Wat vind je van het beleid van de overheid/minister (Ben Weyts)/schepen voor onderwijs?  

• Achter welke beslissingen sta je?  

• Welke beslissingen betreur je? 

• In hoever voel je je ondersteund? 

• Hoe kunnen ze je sterker ondersteunen? 

 

Wat vind je van het afstandsonderwijs/thuisonderwijs?  



 

 

• Wat zijn de voordelen? 

• Welke uitdagingen gaan ermee gepaard?  

• Welke voorwaarden moeten voldaan zijn om succesvol afstandsonderwijs in te richten?  

o Technisch en logistiek 

o Thuiscontext 

o Ondersteuning school 

• Welke digitale tools en didactiek zijn interessant om goed afstandsonderwijs in te richten?  

• Welk type leerlingen leren vlot op afstand? 

• Welke cognitieve competenties, (digitale) vaardigheden en/of attitudes (leren leren, taal) 

zijn noodzakelijk om op afstand te leren? 

• In hoever is het bevorderlijk voor het leren of de motivatie van leerlingen? Waarom 

bevordert afstandsonderwijs volgens jou wel of niet het leren? 

• Welk type leerstof/competenties leer je vlot op afstand? Welke competenties kan je 

moeilijk of niet verwerven op afstand? 

• Hoe belangrijk is de plaats of de context waar je leert, volgens jou? 

• Hoe belangrijk is de fysieke aanwezigheid van anderen in het leerproces? 

• Hoe belangrijk is het om met tastbare voorwerpen (ipv een scherm) te leren? 

 

Welke emoties gaan gepaard met leren of lesgeven in coronatijd? 

• stress 

• angst/onveiligheid 

• onmacht/boosheid 

• concentratie 

• humor 

• rust 

• geluk 

• veiligheid 

 

Gaat onderwijs/school veranderen na corona? 

• Zullen scholen sterker inzetten op gelijke kansen? 

• Zullen scholen meer afstandsonderwijs inrichten? 

• Zullen scholen meer inzetten op zelfstandig leren? 

• Zullen scholen sterker digitaliseren? 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


