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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 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.  
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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, promotor)  

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

4. Afstandsonderwijs en digitalisering (Robin Denruyter) 

Dit artikel bevat de inzichten m.b.t. thema één: rol van leerkrachten en scholen. 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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DEEL 1: ERVARINGEN TIJDENS CORONA 

Dit deel brengt de ervaringen van respondenten samen over de rollen die leerkrachten en scholen 

tijdens de coronapandemie opnamen corona . Daarbij gaan we in eerste instantie in op de 

moeizame interactie(1) die veroorzaakt werd door de coronamaatregelen. Vervolgens 

bespreekt het artikel de inzet(2) van leerkrachten en scholen om in een derde deel de 

uitdagingen(3) waarmee ze af te rekenen in kaart te brengen. Tot slot gaan paragraaf drie en 

vier in op de rollen van scholen(3) en leerkrachten(4) die op de voorgrond kwamen.  

1. Moeizame interactie 

De coronamaatregelen bemoeilijkten de sociale interactie tussen leerlingen en leerkrachten en 

tussen leerlingen en leerkrachten onderling.  

LEERPROCES WORDT BEMOEILIJKT 

Leerlingen en leerkrachten gaven aan dat sociaal contact en interactie een belangrijke factor is om 

tot leren te komen en dat ze om te leren het liefst echt op school zijn. 

 

   
 Omdat fysiek onderwijs een bepaalde 

kwaliteit biedt die online niet beschikbaar 

is. Namelijk een vlotte interactie waarbij 

je elkaar kan zien en je aan iemands 

gezicht kan aflezen of de informatie 

begrepen wordt. Heel vaak bij online lessen 

gaan de proffen veel sneller over hun 

materiaal omdat ze de wazige blijk van 

studenten niet kunnen zien. Zonder die 

zichtbare non-verbale communicatie, loopt 

een groot deel van het onderwijzen zelf 

mis. (student) 

 Het meeste leer ik als ik 

kan luisteren naar 

leerkracht of docent die 

mij op een boeiende 

meeneemt in zijn of haar 

verhaal.(student) 

 

 

     
 Ik leer het meest en het beste op school 

als de leerkrachten erbij zijn. Het is ook 

fijner dat je je vragen direct aan de 

leerkrachten kan stellen. (leerling)  

 Ik mis de interactie met 

de leerkrachten. 

(leerling) 

 

 

     

 

VERMINDERD CONTACT MET COLLEGA’S 

Ook de verminderde interactie tussen collega’s maakte het voor veel mensen moeilijk. 

Leerkrachten gaven aan dat ze hun team misten en dat dit een domper op de werksfeer gaf. De 

nood aan sociale contacten is voor veel leerkrachten een noodzakelijkheid om gemotiveerd te 

kunnen lesgeven. 

   
 Ook het sociale natuurlijk, het 

sociale aspect valt weg. Dat je 

actieve stappen moet zetten om 

elkaar te ontmoeten, kan een echte 

domper zijn. Ook om even te 

babbelen tijdens de pauze of voor 

de les, dat valt weg. (lesgever 

volwassenonderwijs) 

 

 Op den duur voel ik vooral dat ik 

die spontane ontmoetingen met de 

collega’s niet heb. Dus we moeten 

ons organiseren om elkaar te 

zien. Dat lukt wel en dat doen we 

wel maar het valt op hoeveel er 

eigenlijk wordt uitgewisseld op 

een informele manier.  

(leerkracht) 
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 Degenen die het moeilijk hadden 

waren eigenlijk degenen die de 

groep misten, die zich echt 

eenzaam voelden thuis, 

groepsmensen die sociale contacten 

nodig hadden. Het was vooral dat 

wat mee speelde, over het algemeen 

niet de kinderen. Er werd wel over 

geklaagd dat het moeilijk was om 

te combineren, maar het waren 

vooral de leerkrachten die dat 

aanwezig zijn op school, dat team, 

die ze misten.  (directie 

secundaire onderwijs) 

 
 

 Het reduceren van wat de 

lerarenkamer kan betekenen, het 

moeten organiseren van 

klassenraden op afstand, al dat 

soort dingen vermindert of dreigt 

de samenhang van school te 

verminderen en de leerkracht 

terug te werpen op zichzelf. Ik 

denk dat dat wel een 

aandachtspunt is die sociale 

dimensie. En daar zijn facebook 

en teamsvergaderingen en 

consoorten onvoldoende of 

tenminste voorlopig onvoldoende 

instrumenten voor. (docent) 

 

     

 

2. Grote inzet van scholen en leerkrachten  

Leerkrachten werden tijdens de coronapandemie voor veel meer ingeschakeld dan enkel lesgeven. 

De aanpassingen vergden veel inzet van leerkrachten, ze werden dan ook veertien keer 

bedankt op het platform.  

   
 Ik zou mijn collega's van de 

kleuterschool eens in de watten 

leggen. Zij zetten zich dagelijks 

met hart en ziel in om 

alle kleuters goed te laten 

voelen. Vaak is het voor velen 

vanzelfsprekend wat kleuterjuffen 

doen. Maar er komt toch heel wat 

bij kijken. Mijn collegaatjes doen 

er alles aan om het welbevinden 

van de kleuters te laten primeren. 

Een dikke pluim! (kleuterjuf)  
 

 De leerkrachten wil ik bedanken 

omdat ze het beste van zichzelf 

blijven geven voor de leerlingen 

die het zelf al moeilijk hebben, 

en de stress van hun overbelaste 

ouders ook nog eens overnemen, én 

dan nog na school het beste van 

zichzelf voor hun eigen kinderen 

moeten geven. Buitenmenselijk 

toch de inzet die zovele gezinnen 

bereikt. (leerkracht lager 

onderwijs) 

  
 

 

     
 Ik zou graag de proffen en 

assistenten willen bedanken die 

ondanks de moeilijke 

omstandigheden het beste van 

zichzelf blijven geven. De fysieke 

afstand tussen proffen en 

studenten is groot in deze tijden, 

desondanks doen de proffen en 

assistenten hun uiterste best om 

de studenten zo goed als mogelijk 

te begeleiden. Bij deze dus een 

dikke merci aan alle proffen en 

assistenten die altijd klaar staan 

voor hun studenten! (student)  
 

 Ik wil aan alle lerarenteams 

high fives geven en hen overladen 

met complimenten voor wat ze tot 

nu toe al samen gerealiseerd 

hebben. Goed gedaan! Goed gedaan! 

Goed gedaan! Goed gedaan! Goed 

gedaan! Goed gedaan! Goed 

gedaan!  (leerkracht) 
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VEERKRACHT & INZET  

Leerkrachten en scholen toonden een grote veerkracht & inzet tijdens de coronapandemie Dat was 
nodig om onderwijs te kunnen blijven geven. 
 

Wij hebben zeer individuele taken aangewezen en opgemaakt en zoveel mogelijk 

gebruik gemaakt van de onlinetools die ter beschikking waren. We maakten bijna 

van alles gebruik om een zo goed mogelijke online ervaring te bekrijgen voor de 

kinderen. Ik heb me daarvoor ook stevig ingelezen om die onlinetools goed te 

leren kennen. Ik heb die uitleg dan ook aan andere scholen moeten geven. Dat was 

zeker niet evident om hier in te komen en dat heeft ook wel wat tijd gekost. 

Zeker om op een korte tijd te doen. Het stond al langer op mijn to-do lijst en 

door de context kwam het er eindelijk van. Anders was het mogelijks nog altijd 

niet gebeurd.  (leerkracht secundair onderwijs) 

Ik haal mijn energie volledig uit de kinderen. Als ik zie hoe ze zich ontplooien 

en bereid zijn om hun kennis en vaardigheden uit te breiden stemt mij altijd 

zeer positief. (leerkracht secundair onderwijs) 

 

Omdat kinderen en jongeren goed onderwijs en gemotiveerde leerkrachten 

verdienen. Deze leerkrachten kunnen een verschil maken voor iemand. Daarom blijf 

ik zo gedreven mogelijk, iedere dag online of op school lesgeven. (leerkracht 

secundair onderwijs) 

 

Ik heb daar een positieve noot willen inschrijven, die mensen hebben kei hard 

gewerkt en met vallen en opstaan, maar toch het was voorruit. Dat is de sterkte 

van onderwijsmensen, denk ik,  de soepelheid waarmee mensen zich telkens opnieuw 

in bochten wringen om toch de leerlingen te bereiken. Echt letterlijk en 

figuurlijk wringen, zowel de directies als de leerkrachten, ouders ook. 

(directie  basisschool)  

 

 

 

 

BEREIKBAARHEID VS GRENZEN  STELLEN 

Doordat leerlingen van op afstand les moesten volgden was het bereikbaar zijn enerzijds en het 

beschermen van het privéleven anderzijds een moeilijke evenwichtsopdracht.  

   
 Het was heel moeilijk 

om daar een evenwicht 

in te vinden omdat je 

er heel hard wilt zijn 

voor je leerlingen, 

maar tegelijkertijd 

moet je nog altijd de 

eindtermen halen. Bij 

onze doelgroep is dat 

sowieso al moeilijk 

omdat we met kwetsbare 

jongeren werken. Dat 

woog voor mij en mijn 

collega’s heel zwaar 

door.  We zaten vast 

met waar de grens ligt, 

Dat was heel 

moeilijk. (leerkracht 

secundair onderwijs)  

 Je leert super flexibel zijn, maar echt super 

flexibel zijn en ook dat het 

geen Nine to five job is. Ik zit hier soms 

nog tot half 11 achter mijn computer, gewoon 

omdat ik wil dat het altijd duidelijk is voor 

de leerlingen. We hebben onze vragenuurtjes 

voor uw vak. Maar niet alles wordt 

opgehelderd en als je dan een vraag krijgt om 

10 uur over een opdracht die dan tegen 

vandaag ingediend moeten worden. Ik voel me 

dan genoodzaakt om toch nog achter mijn 

computer te springen en die opdracht volledig 

uit te leggen. Gewoon omdat onze school zo 

hard op zorg inzet heb ik het gevoel dat je 

als leerkracht dan gewoon geen grenzen kan 

stellen. Ik heb echt wel geleerd om flexibel 

te zijn en dat ook gewoon te 

aanvaarden (leerkracht secundair onderwijs) 
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HUISBEZOEKEN  

Om leerlingen te bereiken, haalden heel wat leerkrachten alles uit de kast. Sommigen schreven 

brieven of legden huisbezoeken af. Diverse vormen van communicatie waren nodig.  

   
 Voorbeelden zijn oneindig van 

leerkrachten die zich verkleed 

hebben als paashaas, en die elk 

kindje van de klas gaan 

afbellen zijn, zeker diegenen 

waarvan ze wisten, dat ze zich 

in een kwetsbare situatie 

bevinden, blijven bellen totdat 

de ouders toch open doen, zodat 

ze het kindje kunnen zien. Ik 

heb hier een juf, die al haar 

instappertjes knutselpakketten 

is komen ronddelen, om niet 

alleen om dat pakket en dat 

gerief, want dat is één, zorgen 

voor gelijkheid, voor iedereen 

hetzelfde materiaal, maar ook 

voor het contact met elkaar, en 

ook om te tonen van we zijn u 

niet vergeten, want dat is ook 

belangrijk. (medewerker stad)  

 

  

 De huisbezoeken, of de betrokkenheid 

tonen voor kwetsbare gezinnen is voor 

velen toch iets nieuws dat ze nu wel 

hebben getoond. Ik zie heel veel 

veerkracht en krachtdadigheid om er 

te blijven voor gaan met de 

doelgroepen die ze hebben en de 

problematieken die ze hebben.  

En in, en wij hebben concrete 

verhalen, van leerkrachten die huis 

aan huis gingen bij kwetsbare 

gezinnen, die laptops of andere 

dingen bundeltjes gingen verdelen, 

collega’s deden dat zelf ook mee, of, 

of, leerkrachten die dan via whatsapp 

contact hielden met jongeren in het 

secundair, daar hebben we heel veel 

inspanningen gezien en dat is 

fantastisch. Het is natuurlijk heel 
zwaar omdat dat zo lang moet duren, 

maar dat is een positief signaal dat 

ik wil benadrukken. (medewerker stad) 

 

     
 Ook hoe mensen hun 

verantwoordelijkheid nemen naar 

mensen die minder makkelijk te 

bereiken zijn, die aan huis 

gaan bij kinderen ook, aan de 

deur pakketjes gaan afgeven, 

heel dat spontaan gebeuren 

daarrond, dat vond ik heel knap 

op dat moment. (directeur en 

coördinator basisschool)  

 

 We hebben op meerdere manieren 

geprobeerd de ouders te bereiken en 

lieten het niet liggen na een 

ongeopend smartschool bericht. We 

vinden het ook heel belangrijk om de 

ouders hierin te betrekken. Ik merkte 

ook wel bij een heel deel van mijn 

leerlingen dat vanaf dat de ouders 

daarin mee waren en uitleg hadden 

gekregen of dat ze wisten dat hun 

kind niet mee deed aan het 

afstandsonderwijs. Wanneer ze er dan 

over aangesproken werden, deden ze 

beter mee. (leerkracht secundair) 
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LEREN VAN ELKAAR & DELEN ‘GOOD PRACTICES’ 

Leerkrachten begonnen in sommige scholen te leren van elkaar en wisselden good practices uit, 
om er samen voor te zorgen dat leerlingen beter onderwijs konden krijgen.  
 

   
 Er zijn een hoop 

mensen geweest waar 

we gesprekken mee 

hebben gedaan en 

waarin ze inspiratie 

mochten geven, ze 

mochten die ook 

aanvragen, en we 

hebben samen met die 

mensen gepraat, hoe 

zou ik het kunnen 

doen? Er was dus een 

uitwisseling van good 

practices.  (docent) 
 

 

 Ik vind dat dat bij ons, maar nu kan ik alleen 

van mijn eigen school spreken, dat dat goed 

gelopen is, nu wij hadden, het team dat we 

hebben is enerzijds een jong team en 

anderzijds een ouder team, we hebben geen 

middengroep. In elk overlegmoment, kwam dat 

naar boven, van ja, ik kan dat niet en ik vond 

dat wel knap dat die jongere collega’s die 

oudere collega’s meegetrokken hebben, dat vind 

ik geweldig. Iemand die nog nooit een filmpje 

gemaakt had, en nu een filmpje kan maken en 

dat op youtube kan zetten en dat met de 

kinderen kan opzetten, dat is toch knap dat 

dat kan op dit moment. Ik denk: moest corona 

er niet geweest zijn, dan hadden die mensen 

dat niet gekunnen. (directie basisschool)  
 

 

     

 

STERKERE TEAMWERKING 

Ook de rol van school als team en samenwerkingsorgaan is meer dan ooit naar voor gekomen. 

   
 We hebben ook een 

communicatiekanaal op schoolniveau 

waar dat uitdagingen werden gepost 

voor de kleuters en de kinderen 

van de lagere school. Dat zorgde 

ervoor dat dat groepsgevoel, van 

een school te zijn, van die 

schoolomgeving dat dat eigenlijk 

behouden bleef.  

(directie basisonderwijs) 

 Bij ons op school zijn we ook 

vrij snel kunnen overschakelen 

naar het digitale. We hadden hier 

nog nooit mee te maken gekregen. 

Er zijn dan ook handleidingen 

uitgestuurd om leerkrachten 

hierbij te helpen. Bijvoorbeeld 

om Teams-vergaderingen op te 

stellen. Dat was dus ook een 

positieve verassing. (leerkracht) 

 

 

     
 Wat bij ons team vooral is 

opgevallen, is de enorme 

wilskracht tot verbinding van het 

schoolpersoneel. De schoolteams 

stonden klaar voor elkaar en 

toonden het beste van hunzelf. De 

wil tot samenwerking was er en 

daar is ten volle gebruik van 

gemaakt. Het personeel stond klaar 

om naar elkaar te luisteren en dat 

heeft ook zijn positieve 

resultaten laten zien. De 

communicatie en samenwerking 

tussen de verschillende 

schoolteams verliep verassend goed 

(coördinerend directeur secundair 

onderwijs)  

 Wat ook iets opmerkelijk was, is 

dat leerkrachten ook wel op 

serieus wat verschillende 

snelheden werkten en dan was het 

heel mooi om te zien hoe ze 

elkaar meetrokken, maar ook hoe 

ze ongerust waren over elkaar. 

Want zo een coronaperiode was 

voor iedereen wel moeilijk, 

bepaalde leerkrachten hebben echt 

diep gezeten en het echt moeilijk 

gehad. Dan was er altijd wel een 

andere leerkracht die eens ging 

bellen of ons als directeur ging 

verwittigen van ‘zeg hou die in 

het oog want ik heb de indruk dat 

het moeilijk gaat’. (directie 

secundair onderwijs) 
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Het is gewoon te veel, het leven draait niet enkel rond school. Wij hebben 

thuis ook onze problemen. De leerkrachten hebben daar geen begrip voor. Ze 

vragen nooit van “Hoe gaat het thuis?” “ Hoe gaat het met de motivatie?”. Het 

lijk of het hen niet kan schelen of we nog motivatie hebben of juist geen 

motivatie meer hebben.(leerling) 

 

Ik zou echt graag willen dat de leerkrachten even nadenken dat het voor ons 

ook niet simpel is heel dit ding, dat dat niet alleen voor hun zo is, dat dat 

voor iedereen is. Ik denk dat dat ook zwaar is voor de leerkrachten. Ik denk 

dat we dat niet moeten onderschatten, maar dat ze misschien ook een keer 

moeten denken van: ‘ah, ja, misschien komt dat omdat ze zoveel al hebben te 

doen en zoveel hebben gedaan en dat ze misschien geen tijd hebben gehad om 

alles te bekijken.’ Ze moeten daar rekening mee houden en niet zo direct daar 

een stempel op te plakken van: ‘ah, het is omdat die leerlingen niet hebben 

gestudeerd, want dat is niet zo.’ (leerling) 

 

 

 

 

 

3. Uitdagingen  

Uit het onderzoek blijkt dat de coronamaatregelen scholen en leerkrachten ook voor heel wat 

uitdagingen stelden; 

FRUSTRATIES BIJ LEERKRACHTEN 
Leerkrachten merkten dat ze hun rol niet altijd optimaal konden opnemen. Ze vonden dat ze soms 

tekortschoten. De aanpassingen vergden ook enorm veel tijd en moeite.  

   
 De communicatie over evalueren, dat 

veranderde van week tot week, omdat de 

school natuurlijk steeds meer informatie 

heeft waardoor je ineens bijvoorbeeld wel 

een evaluatie mocht doen. Dat was dan weer 

enkel voor de hoofdvakken en ik geef geen 

hoofdvak en dat vond ik dan heel 

moeilijk. En wat ik daar het 

allermoeilijkste aan vond, was dat de 

evaluatie dan oftewel een nul was: van 

‘niet gedaan’ of ‘niet behaald’ of één van 

‘het is gedaan’, maar dat zegt helemaal 

niets of ze de doelstellingen behalen of 

niet. Dus op het einde van het schooljaar 

met alle deliberaties. Ik zat daar met 

allemaal nulletjes en ééntjes. En ik vond 

het heel pittig om dan een leerling puur 

omwille van wat dan je van die leerling al 

weet te beoordelen. Eigenlijk had hij het 

jaar misschien niet kunnen halen en dan 

moet je die nu toch door laten gaan 

naar het tweede jaar, terwijl die nu in 

tweede jaar waarschijnlijk vreselijke 

resultaten gaat behaald hebben.   
(leerkracht secundair onderwijs) 

 

 Daar voel ik gewoon een 

gevoel van tekortschieten. 

We zouden zoveel meer 

moeten doen. We doen al 

heel veel maar we zien de 

noden en we kunnen er soms 

niet op inspelen. Het is 

een prachtige school om op 

te werken, een heel 

ambitieuze school, dat 

weten we. We zijn heel 

perfectionistisch 

hier.  (docent) 

 

 

     

 
 
FRUSTRATIES BIJ LEERLINGEN 
Veel leerlingen vinden dat leerkrachten te veel verwachten van hen enerzijds en dat ze anderzijds 
weinig ondersteuning krijgen. Door het afstandsonderwijs moeten leerlingen heel wat leerstof zelf 
verwerken, en wanneer dit niet gebeurt, leidt dit tot frustraties lang beide kanten.  
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 VERSCHILLEN TUSSEN LEERKRACHTEN 

Er blijken wel wat verschillen te zijn tussen leerkrachten en docenten op vlak van betrokkenheid 

en engagement. Leeftijd bleek daarbij een bemoeilijkende factor 

       
 Een collega heeft 

vorig jaar echt les 

blijven geven, en 

filmpjes gemaakt, en 

leerlingen aan het 

werk gezet. Veel 

leerkrachten hebben 

mooie dingen gedaan, 

zelfs voor het 

verwacht werd, maar 

er waren ook 

leerkrachten die 

niets 

deden.  (leerkracht 

secundair onderwijs) 

 

 

 

 

 

 

 Frustraties van 

cursisten en 

leerkrachten die het 

online gebeuren niet 

gewoon zijn kwamen 

veel voor. Er is een 

groot verschil 

tussen dan meestal 

jonge mensen die 

actief zijn met die 

online tools en dan 

de oudere mensen die 

dan meestal niet 

even snel zijn 

daarin.  (docent) 

 

 

 

 Ik ben wel positief 

verrast van sommige 

proffen ook, van hoe 

dat zij hun lessen 

opgenomen, 

gestructureerd 

gekregen, toch nog op 

een heel fijne manier 

hebben kunnen 

overbrengen, dus dat 

wel. Bij andere, bv. 

mijn broer, die 

studeert ook, ging 

dat niet helemaal 

niet zo goed. Daar 

liep het vaak 

helemaal in het 

honderd. Mijn proffen 

deden dat veel 

beter.  (student) 

 

 

       

 Ik denk dat oudere 

proffen soms gewoon 

niet goed mee zijn 

met de technologie, 

maar ik ken wel een 

veel oudere prof die 

een heel fijne 

assistent heeft die 

hem wel heel goed 

helpt en mee filmt 

en dat zijn kei 

fijne lessen om naar 

te kijken, dus ik 

denk dat dat een 

reden kan zijn voor 

het verschil tussen 

proffen.  (student) 

 

 Het verschilt heel 

erg sterk. In c is 

dat verhaal van die 

betrokkenheid van 

leerkrachten ook in 

gewone tijden zo. Je 

hebt ook in gewone 

tijden leerkrachten, 

waar het weinig of 

schijnbaar weinig 

kan schelen of die 

leerlingen daar nu 

zitten of niet. En 

corona heeft dat 

allemaal 

uitvergroot. Maar we 

merken dat 

leerkrachten die 

betrokkenheid tonen, 

en die vragen hoe 

het met hen gaat, of 

het gelukt is om die 

taak te maken, dat 

dat eigenlijk wel 

allemaal helpt. En 

dat ze dan nog wel 

voelen van: wij zijn 

verbonden met de 

school of met dat 

vak.  

(zorgmedewerker) 

 

 Soms denk ik ook dat 

er echt wel proffen 

zijn die gewoon niet 

zo graag lesgeven en 

dat het dan ook 

gewoon niet zo veel 

uitmaakt hoe het nu 

overkomt. Ik heb een 

andere prof die een 

heel systeem had 

uitgedacht. Hij had 

een heel schema 

gemaakt van hoe en 

waar en op welke dag, 

dat systeem was zo 

ingewikkeld geworden 

dat het niet meer 

duidelijk was 

daardoor, dat is met 

super goede 

bedoelingen en dat is 

superfijn maar het 

was niet 

geoptimaliseerd 

waardoor het 

onduidelijk werd en 

dat geeft ook weinig 

goesting 

dan. (student) 
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Het is niet omdat de scholen dicht gingen dat het werk van de leerkracht stopt. 

We zien dan in andere scholen kleuterjuffen die fantastisch werk leveren en dan 

zien we bij ons nauwelijks engagement tegenover de kinderen. We hebben ook 

meermaals de scholen gevraagd om onze ervaringen als ouders te delen om er zo 

uit te leren maar ook dat vond de school niet nodig. We waren zeker niet wrokkig 

maar we vonden tenminste dat we onze ervaringen mochten delen als ouders. We 

vonden het echt choquerend om dat te zien als ouders. We waren er niet goed 

van.  (ouder) 
 

Om terug te komen op het thema van verbinding en echt het verschil zien tussen 

scholen hun visies. Met alles wat ik nu weet zou ik mijn kinderen nooit meer 

op dezelfde school inschrijven. Het was stilletjes aan wel duidelijk aan het 

worden wat voor een school het was maar dit heeft het echt op scherp gesteld, 

echt heel sterk. Het is echt heel sterk te zien dat het een school is die niet 

inzet op verbinding en eigenlijk het welbevinden van de leerlingen, dat het pro 

forma is en dat doet me heel veel pijn.  (ouder) 

 
Anderzijds was ik heel hart verwarmd door de scholen die wel die 

verantwoordelijk op hun namen en er ook voor uit kwamen. Dan zie je als gevolg 

het enorme verschil van visie in de scholen en hun directietalent van scholen 

die er wel in slagen om dit te organiseren. Ik begrijp volledig het vele werk 

dat de scholen doen maar je ziet dan toch wat sommige scholen wel kunnen en 

andere dan totaal niet willen doen. De ware visie op onderwijs komt dan volgens 

mij naar boven.  (ouder) 

 

 
 

 
 

 

VERSCHILLEN TUSSEN SCHOLEN 

Ook de verschillen tussen scholen en hun inzet bleken bij momenten groot te zijn. Uit de 

antwoorden van vooral ouders bleek dat sommige scholen hun rol veel minder sterk opnamen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEERACHTERSTAND 

Zowel op het platform als in de interviews vreesden meerdere betrokkenen voor de 

leerachterstand die is opgelopen door de lockdown. Hoewel er ook mensen waren die aanhaalden 

dat we de omvang hiervan niet mogen overschatten. 

   
 Er is achterstand in praktijk 

doordat we niet genoeg op de 

werkvloer konden ten gevolge van 

corona (leerkracht) 

 Ook op vlak van schoolse vakken 

lopen velen achter. (student) 
 

     
 Ik denk dat er wel wat 

achterstand is maar dat het vrij 

minimaal is. Ik denk dat dat vrij 

goed opgevangen is door het 

afstandsonderwijs en de steun van 

de ouders. Er zijn een aantal 

kinderen waarbij dat is 

misgelopen. Er is dus een kleine 

groep waar dat inderdaad is 

misgelopen maar ik denk dat 90 à 

95 procent echt wel mee is. Er is 

misschien een heel lichte 

achterstand, maar die is nu 

misschien al bijgewerkt.  

(directie secundaire school)  

 

 Het was vooral moeilijk voor 

Frans, maar Frans is altijd een 

moeilijk vak geweest en die heeft 

ook geen lessen gedaan vorig 

jaar. Voor de belangrijke 

hoofdvakken hebben we eigenlijk 

geen les gehad vorig jaar en dat 

was wiskunde en Frans. Dus ik 

denk in totaal dat we voor heel 

veel vakken een achterstand 

hebben opgelopen en de 

leerkrachten van het vierde 

proberen dat nu dat dan wat in te 

halen. Op zich, ik denk niet dat 

het zo problematisch 

is. (leerling)  
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Ik ben blij dat we geen examens 

hadden, maar het is niet per sé 

beter, want die leerstof van dat 

laatste trimester hebben we dan 

zo heel effe geleerd, we zijn 

daar heel kort op ingegaan en we 

hebben geen examens gedaan en 

dat is te snel gegaan. De basis 

is gewoon minder goed aangelegd. 

We moeten nu wel harder werken.  

 

 Waar ik wakker van lig is 

eigenlijk dat ik het niet ga 

halen op school door corona 

omdat ik het dan moeilijker 

vind.(leerling ) 

 
Ik lig wakker van de 

leerachterstand die we hebben 

opgelopen. (student) 

 
 

 

     
     

 

 Vraag: had pre-teaching in eerste lockdown een meer bindend karakter 
moeten krijgen? 

   
Het terug kijken op de beslissing over het al dan niet bindend maken van 

preteaching, is moeilijk natuurlijk. Het is een feit dat er veel leerachterstand 

is nu. Dus ik vind ook echt dat dat een pijnlijke vaststelling is. Wat mij 

betreft en dan spreek ik ook echt als moeder, het heeft niets te maken met een 

politiek standpunt, ik had het liever niet bindend. Ik zie het liever als een 

manier die er was om leerlingen in contact te brengen met van alles, te laten 

proeven, hen wel in de mate van het mogelijke, en in de manier dat de context 

het toestaat, en dus ook dingen te laten opdoen, om dan daarna in de klas in 

hun ervaringen te testen. Ik heb inderdaad van die Pre-Teaching heel veel 

verschillende verhalen gehoord. Ik heb heel veel andere ervaringen gehoord, … 

voor de ene was het goed, voor de andere was het slecht. 

  

Ik vind het moeilijk om te zeggen of er meer sturing nodig is om de 

leerachterstand weg te werken, want tegelijk zit daar ook de eigenheid van de 

school en de leerkrachten. En ik zie ook wel een aantal scholen die sowieso 

meer gericht zijn op talentontwikkeling en die ook de preteaching gebruikt 

hebben om leerlingen te doen proeven van vanalles. Aan de andere kant was ik 

laatst in gesprek met een juf X in het zesde middelbaar, van het X-college. Zij 

was in heel nauw contact met haar leerlingen gebleven, heel de crisis. Zij heeft 

heel inhoudelijk de oefeningen kunnen laten doen, ook omdat het in dat vak goed 

mogelijk was, ook gezien het niveau van die leerlingen ook goed op te volgen 

was. Zij heeft heel kort bevragingen gedaan en de leerlingen hebben allemaal 

heel goede punten gehaald. Ze hebben eigenlijk die informatie perfect kunnen 

verwerken op zichzelf. 

  

Dus ik vind dat zeker moeilijk, waarmee ik niet wil zeggen dat het ene juister 

is dan het andere. Ik denk ook dat scholen daar zeker hebben moeten zwemmen, 

terwijl dat ze er ook weinig ervaring mee hadden. Begin maar is zomaar te 

preteachen, dus is daar meer sturing nodig. Ik denk dat het soms gaat om het 

vertrouwen te geven aan de scholen en aan de leerkrachten die er het dichts bij 

staan. Misschien is dat de beste optie. 

  

Ik ben een grote voorstander van, en dat is iets wat ik geleerd heb, hoe goed 

al die leerkrachten en scholen er mee bezig zijn. En hoe ze vanuit een juiste 

aangeboren neiging alles er aan doen en misschien moeten we het daarom net niet 

te veel willen sturen. 

  

(medewerker stad) 
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4. Rol school is verbreed 
Leerlingen konden het afgelopen jaar vaak niet voltijds naar school. Daardoor heeft de school 

andere taken, opdrachten of functies moeten opnemen. Wat betekende school voor leerlingen 

tijdens de coronacrisis? Of welke andere rollen heeft de school dan opgenomen? 

 

SCHOOL ALS SOCIALE ONTMOETINGSPLEK 

Uit de bevraging van SOM1000 kunnen we afleiden dat voor heel wat leerlingen school in de 

eerste plaats een sociale functie heeft, dat school een ontmoetingsplek en uitwisselingsplek is 

waar leerlingen zich goed voelen. De meest voorkomende reactie op de vraag ‘Waarom zou je nog 

naar school gaan als alles online was?’, was duidelijk: sociaal contact. Het sociaal contact was een 

duidelijke winnaar met bijna 50%. Ook elders op het platform geven ze aan dat school veel meer 

is dan een plek waar leerinhouden worden aangereikt.  

 

   
 Voor het sociale contact tussen de 

leerlingen en de leerlingen-

leerkrachten zou ik wel naar 

school gaan. Het is nog altijd een 

groot verschil tussen elkaar 

online zien of elkaar in realiteit 

te zien. Gewoon het mee kunnen 

delen wat je in het weekend gedaan 

hebt of andere zaken is anders 

online dan als je elkaar ziet. 

Online dingen meedelen of 

contacten leggen is en gaat nooit 

hetzelfde zijn als elkaar 

in levende lijve zien. Je leert 

elkaar nooit echt kennen op deze 

manier. (leerkracht secundair 

onderwijs) 

 

 

 Omdat online lesvolgen ‘suckt’!, 

er missen zoveel dingen die deel 

zijn van het studeren: 

samenhorigheid, peer pressure, 

interactie, intonatie, geuren en 

kleuren, samen eten, controle, 

(leerling)  

 

Ik zou terug naar de campus gaan 

om mijn vrienden te zien en terug 

sociaal contact te hebben. 

Daarnaast zijn de lessen ook veel 

interactiever op de campus dan 

achter mijn computerscherm 

(student) 

 

 

     
 Ik ben een enorm extravert iemand 

en heb contact met vrienden en 

klasgenoten nodig om de dag te 

overleven. (leerling) 
 

 Ik zou naar school gaan omdat ik 

mijn vrienden en vriendinnen 

nu superhard mis.(student) 

 

     

 

SCHOOL BIEDT STRUCTUUR 

Leerlingen geven ook aan dat school structuur biedt in hun alledaags leven, dat het hen stimuleert 

om buiten te komen en te bewegen. Ze geven aan dat school hun ritme bepaald en zien dit graag 

terugkomen. 

   
 Naar school gaan zorgt ervoor dat 

er toch wel een bepaalde structuur 

is. Anders zit je de hele dag te 

werken voor school en moet soms 

erna ook nog huiswerk doen, 

waardoor het lijkt dat je de hele 

dag niets gedaan hebt (leerling) 

 Fysiek naar de les  gaan, brengt 

ook veel structuur in mijn dag en 

dat kan ik op dit moment wel 

gebruiken. Wat ook handig is: 

niet 100x op pauze kunnen 

drukken. (student) 

 

 

     



14 
 

 

Voor mij is school en leren echt zoveel meer voor mij dan lessen krijgen en 

examens afleggen. Voor mij gaat het echt over het hele ding, zelfstandig zijn, 

je plan trekken, op je eigen benen staan, vallen, opstaan en met stress omgaan 

enzovoort en ik kijk echt wel terug naar het voorbij jaar dat ik echt wel veel 

over mezelf heb geleerd en ik vind dat heel goed eigenlijk dat ik die kans had 
en dat die tijd er was. Ik denk dat dat wel goed is of fijn is. (student) 

 

Ook het belang gewoon van school dat het echt veel meer is dan puur 

kennisoverdracht en dat leerkrachten en scholen echt een heel belangrijke rol 

hebben in het leven en de algemene ontwikkeling van de jongeren en 

kinderen. (medewerker stad)  
 

Voor mij is het toch wel nog eens extra duidelijk geworden dat school veel meer 

is dan enkel het leren. Onderbewust weet je dat natuurlijk wel maar je waardeert 

dat niet zo in die mate. Ik heb dat ook nooit zo expliciet gewaardeerd, zo die 

zorgende rol van de leerkrachten, die is toch wel heel hard naar boven gekomen 

en die heb ik ook echt leren waarderen als ouder dan. Kinderen hebben nu ook 

niet veel meer buiten school en ik zie nu ook in hoe belangrijk dat dat voor 

hen geworden is nu. (medewerker stad)  

 

 

 

 

 

 

 

SDFSDF 

 

SDF 

 

 

 

     
 Het zou ook een reden zijn om 

terug iedere ochtend uit bed te 

komen. De online lessen die werden 

aangeboden op toledo blijven 

immers tot op het einde van het 

semester beschikbaar. Op die 

manier hebben de online lessen 

mijn slaap-schema helemaal 

ondersteboven gehaald, en moet ik 

mezelf iedere dag opnieuw 

motiveren om iets te doen voor 

school. Naar de les gaan brengt 

veel structuur en routine aan je 

leven, een reden om gehaast te 

zijn, en om buiten te komen. 

(student) 

 
 

 

 Ik ben normaal gezien een 

gemotiveerde student die zoveel 

mogelijk doet tijdens het 

academiejaar, echt dit jaar is 

dat volledig veranderd. Van de 7 

dagen in een week zijn er 

minstens 3 dagen waarbij ik 

weinig tot niets kan doen. Ik 

voel me gewoon verlamd door de 

stress en zie vaak het de bomen 

door het bos niet meer. Bij on 

campus les is er een duidelijk 

onderscheid tussen werk en 

ontspanning. Dit valt nu volledig 

weg. Ikzelf heb er geen probleem 

mee dat de horeca toe is etc. 

maar gewoon de scheiding tussen 

werk en prive is heel moeilijk. 

(student)  
 

 

     

 

SCHOOL ROL IN ALGEMENE ONTWIKKELING 
Het mag duidelijk zijn dat deze lockdown de breed-vormende kant van school terug in de kijker heeft gezet. 

School volgens heel wat respondenten is meer dan alleen kennisoverdracht en speelt een rol in de algemene 

ontwikkeling van leerlingen.  
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Die ervaring met mijn stagebegeleidster vorig jaar, dat vond ik heel fijn. 

Dat die ook rekening hield met mijn situatie. Als wij een meeting hadden over 

mijn stage-opdracht of vervangopdracht, dan vroeg ze ook altijd: hoe gaat het 

voor de rest? Lukt het een beetje met die thuissituatie? Dat was wel fijn dat 

die daar eens voorzichtig naar polste.  (student) 
 

Lesgeven is zoveel meer dan leerstof overbrengen. Bij ons op school bouw je 

echt een band om met je leerlingen. Je kent hen en zij kennen jou. Wanneer ik 

een minder dagje heb, zal er altijd wel een leerling zijn die 

oprecht geïnteresseerd is in hoe het met me gaat of die me aan het lachen 

krijgt met een grappige opmerking. Omgekeerd geldt dat ook: Ik kan echt iets 

betekenen voor hen. De vertrouwensband die je binnen je klasgroep 

kan creëren, dat is echt een bron van positieve energie. (leerkracht 

secundair onderwijs)  

 

Het was soms ook echt ontroerend om te zien hoe de band met de leerlingen in 

sommige gevallen zelfs versterkte, dus de band tussen leerkracht-leerling. De 

warmte, het gemotiveerd zijn, de goesting om er toch iets van te maken 

desondanks, dat was absoluut een sterkte (directie secundaire school) 

 

Dat is ook iets wat we geleerd hebben, is dat de rol van de leerkracht ook is 

in een klas dat ze echt een vertrouwenspersoon zijn. En we gaan daar soms wat 

te licht over, denk ik; Maar dat is ook iemand die op de juiste manier kan 

inschatten, wat heeft deze persoon, de leerling, deze mens, deze jongere hier 

nu eigenlijk nodig. En eigenlijk zou het moeten mogelijk zijn, dat 

leerkrachten veel meer op maat, veel, zonder te moeten bezig 

zijn  (medewerker stad) 

 

Ik denk dat de persoon van de leerkracht, dat nog maar eens duidelijk is 

geworden hoe belangrijk dat die eigenlijk is, wat een cruciale rol dat die 

kan spelen zowel in het oppikken van leerstof als het hele andere leerproces, 

verbinding maken met het schoolse, het leren in brede zin. (zorgmedewerker) 

 

Ik heb geleerd om een band op te bouwen met mijn leerlingen. Sommige 

leerkrachten geven nog altijd les met de bril van: ik moet dat geven op dat 

uur. Ik kijk met de bril van: ik zie wat kan ik doen op een uur. Ik geef 

natuurlijk nog altijd les, maar ik let er wel op van: zijn er conflicten die 

moeten uitgepraat worden. Ik ben echt wel bezig met het welbevinden van de 

leerlingen, wat er soms voor zorgt, dat de les wat uitwaait.  (leerkracht 

secundair onderwijs)  

 

 

 

5. Rol van leerkrachten is verbreed 
Leerkrachten hebben door de gewijzigde situatie ook andere rollen opgenomen, dan die van 

lesgever vooral die van vertrouwenspersoon en motivator kwam meer op de voorgrond. Velen 

voelden zich daar goed bij. 

VERTROUWENSPERSOON & MOTIVATOR 

Het belang van een vertrouwensband tussen leerlingen en leerkrachten was veel belangrijker 

tijdens de pandemie. Om leerlingen gemotiveerd te houden namen heel wat leerkrachten ook de 

rol van mental coach op zich. Zo bouwden sommigen een sterkere band op met hun leerlingen. 

Het tonen van betrokkenheid maakte voor heel wat leerlingen of studenten het verschil.  
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Er waren ook leerkrachten die tijdens het online onderwijs en momentje 

prikten op vrijdagnamiddag, van we gaan wat spelletjes spelen online om zo 

terug dat klasgevoel te krijgen. (directie basisonderwijs)  
 

We hadden een kerstkaartje gekregen van de faculteit met een paar 

steunwoorden en handtekeningen van verschillende assistenten en een paar 

proffen. En dat was iets klein, maar dat was wel fijn, ah, ze denken toch 

even aan ons en je gaat nu een hele examenperiode starten, zonder uitzicht op 

een leuk einde, want je kon het niet vieren, maar dat gaf toch even het 

gevoel: je staat er niet alleen voor. Ook al moet je nu alleen gaan 

studeren. (student) 

 

 

 

En ik moet zeggen die hebben eigenlijk alles gezien wat dat ze moesten zien. 

Misschien wat afgekalfd. Er is absoluut wel geselecteerd tussen wat is 

essentieel en wat niet, maar de essentiële leerstof hebben die gezien. Maar 

op zich is alle leerstof aangeboden geweest, die ze hadden moeten 

zien. (directie secundaire school) 

 

Wat ik ook positief vond was dat ik maximaal de ballast kon schrappen voor de 

kinderen. Ik heb heel veel kunnen schrappen van de leerlingen hun planning wat 

niet past in hun leertraject. Dat is zeker geen verwijt naar de leerkrachten. 

Ik heb op dat moment heel veel kunnen schrappen en alleen zinvolle taken in de 

plaats kunnen geven. Ik heb ook negen kinderen begeleid die op dat moment naar 

het eerste middelbaar gingen dus voor die kinderen was dit perfect. In die zin 

was het voor die kinderen echt ideaal.  (leerkracht) 
 

 

Voor een stuk hebben leerkrachten de rol als wegbereider en dat is niet 

alleen voor de universiteit zo: dat je de wereld opent voor studenten, dat je 

hen dingen toont, dat je hen uitdaagt. Dat is altijd met balansen, als je dan 

iets voorlegt waar ze totaal niet aan toe zijn, dan helpt dat niet, dan is 

dat geen uitdaging, dan is dat een onmogelijke opdracht. Maar vooral dat je 

hen de wereld toont. Het grootste compliment dat studenten me op het einde 

konden geven, was van: “ik wist niet dat het zo moeilijk was, dat de wereld 

zo moeilijk in elkaar zat, dat er zo veel aspecten zijn. Ik heb daar nog 

nooit niet bij stilgestaan”. Dat is het mooiste compliment. En niet al die 

ander dingen, van ontwerper en coach, dat, dat, … dat doet geen recht aan dat 

dingen van wegbereider, en opener van de wereld. Aan het geven van kansen om 

de dingen anders te zien.  

(docent) 

 

INFORMELE INITIATIEVEN 

Respondenten gaven ook aan dat het belangrijk was dat leerkrachten ook fijne informele 

ontmoetingen, spelmomenten of een kaartje voorzagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INHOUDELIJK EXPERT: NAAR DE ESSENTIE   

Leerkrachten moesten door corona op zoek gaan naar nieuwe manier van lesgeven. Het was niet 

evident om kwaliteitsvol afstandsonderwijs op de richten. Toch hebben leerkrachten door terug te 

grijpen naar de essentie voldoende leerstof kunnen aanbieden.  

 

 

 

 

 

 

 

WEGBEREIDER 

Eén respondent gaf aan dat een docent vooral een wegbereider moet zijn. Hij of zij moet de 

wereld ontsluiten en studenten de kans te geven de dingen anders te zien.  
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De mentaliteit moet veranderen. Er is me op mijn stage gezegd, nooit een 

leerling een hand geven, of een high five, want dan stel je je gelijk. Ja, 

maar als een leerling mij een schouderklopje geeft, dan is dat uit 

vriendelijkheid en dan geef ik er een terug. Ik stel me niet gelijk. Ik sta 

nog wel boven hen. Er moet meer kunnen. Je hoeft niet samen op café te gaan, 

of andere zaken. Het moet beperkt zijn. Je moet niet samen naar een fuif 

gaan, maar als je ze tegen komt, zeg dan goedendag. Zeg dat ze erbij mogen 

zitten. Je kan zelf organiseren om eens samen te gamen, een toernooi 

of zoiets (leerkracht secundair onderwijs) 
 

Er moet naast de les ook ruimte zijn om gewoon leuke dingen samen te doen. 

Oh, en zelfs in het lessenrooster, meer activiteiten voorzien, ook op een  

woensdagnamiddag. Meer activiteiten onder de middag samen doen. Doe iets, ik 

heb ook al gedacht van een frisbee of een voetbal mee te brengen. Duidelijke 

activiteiten creëren. Met leerkrachten en leerlingen iets doen onder de 

middag. Maar ook tijdens de lessen. (leerkracht secundair onderwijs) 

 

Ik denk dat er een band opgebouwd moet worden in een professionele context 

van leerkracht tot leerling en niet hulpverlener zijn. Het is niet dat wij 

verwachten dat een leerkracht de taak of de rol van een hulpverlener 

overneemt, maar wel, een soort warm bed creëert, waar een leerling zich thuis 

voelt maar waar toch moet geleerd worden. Tenslotte gaat die leerling naar 

school om te leren, waardoor dat hij/zij, kan groeien. Er moet goesting zijn 
om dat te doen. Als ik sommige leerkrachten bezig zie, dan denk ik, ja, dat 

is een fluitje van een cent, die, doen dat gewoon.  (sociaal werk) 

 
 

Ik vind het gevaarlijk om een crisis te gebruiken om je eigen veranderingen 

te willen doorvoeren. Ik vind dat, en nu zeg ik iets gevaarlijk, een slecht 

manier van leiderschap. Als je iets extern moet gebruiken om ideeën door te 

voeren dan weet je dat de nood onvoldoende doordrongen is bij de mensen zelf 

en dan ga je een oplossing zoeken voor iets wat je zelf wilt maar zit het 

eigenlijk niet dicht genoeg bij de nood of urgenties die de collega’s voelen. 

(directie hoger onderwijs)  

  
In plaats van de Corona te misbruiken, moet je veel meer werken van, 

wat leren we hier, waar willen we naar toe, hoe kunnen we dit, kan dit 

een motor zijn voor het beleid waar dat we willen naar toe gaan. Het 

mag een motor zijn maar het mag geen doelstelling worden. Ik denk dat 

er daar soms wordt in gemist om het te misbruiken om een bepaald beleid 

in te voeren. (directie hoger onderwijs)  

 

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: at zou je willen veranderen aan onderwijs na 

corona? Wat heb je geleerd uit deze crisis?  Deze crisis heeft de mogelijkheid om heel wat dingen 

in ons onderwijs te veranderen, toch waarschuwde één respondent dat externe factoren niet te 

sterk mogen aangegrepen worden om veranderingen door te duwen. 

 

 

 

 

Andere deelnemers benoemden enkele aandachtspunten, waar ze (ook) in de toekomst op wilden 

inzetten. Ten eerst vonden heel wat respondenten dat de betrokkenheid en motivatie(1) van 

leerlingen ook na corona meer aandacht moest krijgen. Daarnaast wilden enkele betrokkenen 

sterker te investeren in teamwerking(2). In derde instantie werd aangehaald dat de pandemie 

vroeg om meer maatschappelijk relevant onderwijs(3). Tot slot vonden een aantal dat de 

professionaliteit van leerkrachten(4) versterkt moest worden en dat er meer differentie in 

lerarenambt(5) nodig was.  

1. Motivatie & betrokkenheid leerlingen centraal zetten 

De pandemie bracht het belang van een informele band met leerlingen op de voorgrond. Volgens 
de respondenten moet hier ook na de coronacrisis meer ruimte voor worden gemaakt. 
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Ik denk dan aan het kader van Omer: van samenwerken, van wij staan er als 

team. Dat is heel moeilijk om dat in een school te verkopen. Dan zeggen ze: 

ja, wij staan daar toch als een schoolteam, ja, allez, … Dat is nog een lange 

weg. Het buitengewoon onderwijs, ja, dat werkt samen. Dat zou een voorbeeld 

kunnen zijn. Die zijn al vaak met co-teaching bezig. Die klassen zijn al 

anders samengesteld, omdat die niveaugroepen hebben op basis van taal en voor 

rekenen is dat weer iets anders. Dus die zijn al veel meer gewoon om met 

collega’s rond hetzelfde kind samen te werken, want een kind krijgt daar 

rekenen en ginds begrijpend lezen en dan heeft het ook nog logo en 

 psychomotoriek. Dus die zijn dat toch iets meer gewoon. (sociaal werk) 

 

 

 

Wat ik heel jammer vond in de eerste golf en de tweede eigenlijk ook dat was 

dat studenten geneeskunde werden gevraagd van: kom helpen in de triagecentra, 

en dit en dat, … En toen had ik echt zoiets van: wat zijn we onze studenten 

nu eigenlijk aan het doen , die moeten hier eigenlijk wat vage papertjes 

schrijven, terwijl er hier een humanitaire crisis plaatsvindt.  Daar heb ik 
me toen heel erg in gefrustreerd. Ik ben eigenlijk beginnen vragen: waarom 

moeten die studenten dat juist kennen. Dus ja, ik denk dat we meer moeten 

zoeken naar een maatschappelijke relevantie. (docent) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Wat we met elkaar zouden moeten bespreken dat is een differentiatie in 

lerarentaak. We zouden in het leerkrachtenambt moeten differentiëren. Niet 

iedereen moet alles doen. En nu hebben we daar een soort bizar idee over, zo 

van: ah dat is een leraar, bang, die moet alles kunnen, alles, terwijl ik 

denk van: laat leerkrachten doen wat ze moeten doen en  geef die een 

secretaris, of geef tien man een secretaris, om een hoop klussen te 

klaren. En noem die ook leraar wat mij betreft, maar toch niet denken dat 

iedereen alles moet kunnen.  O: pleit je dan voor een soort van 

schoolopdracht? Ik denk dat er geen andere weg is. Voor mij zou dat een soort 
idee zijn: de leerkracht is lid van een team. En dat team is samen 

verantwoordelijk voor de opvoeding en het onderwijs van een serieuze groep 

van leerlingen. En dat is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. En je 

maakt daar afspraken over, wie wat doet. Maar een leerkracht is niet iemand 

die 7u zijn nestel komt afdraaien in zijn of haar klasje? (docent) 

 

 

 

2. Inzetten op teamwerking 

De verbondenheid en teamwerking in scholen kan volgens sommige deelnemers beter. 

  

 

 

 

 

 

3. Maatschappelijk relevant onderwijs inrichtten 

Sommige deelnemers haalde aan dat we ons meer moeten inspannen om relevant maatschappelijk 
onderwijs in te richten en de socialiserende rol van onderwijs meer centraal moeten zetten.  

 

 

 

 

 

 

Ik denk dat er nu ook wel nood en aandacht moet zijn om die samenwerking, dat 

socialiserende stuk eigenlijk terug vast te krijgen. Dat is wel geen moeilijk 

vraagstuk om aan te pakken of op te lossen. We moeten gewoonweg de deuren terug 

kunnen open zetten. Dat komt zeker in orde maar er moet wel aandacht voor 

zijn.  (directie hoger school) 
 

4. Differentiatie in lerarenambt 
De pandemie heeft de vraag op de voorgrond gebracht: Wat is de kerntaak van een leerkracht? 
Er moet volgens sommige respondenten meer differentiatie zijn in leerkrachtentaak. Leerkrachten 

zouden niet alles moeten kunnen en moeten de ruimte krijgen om te doen wat ze moeten doen.  
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Ik weet wel dat er een groot leerkrachtentekort is en ik zie ook, ook onder 

vrienden, als je ook maar een diploma hebt ben je welkom op school, voor 

eender welk vak precies te komen geven, waarvan ik dan zelf ook zo iets van 

denk, van: hoe begint ge daar nu aan. Dat zou mij benauwen, want ik vind dat 

je toch ook wel een beetje professionaliteit zou moeten hebben, of body te 

moeten hebben om daar te staan, maar zo gaat men vandaag niet om, … enerzijds 

vanuit de scholen, anderzijds als solliciterende leerkrachten, men heeft 

zoiets van: ik begin daar gewoon aan. En de school zegt: begin maar, want we 

hebben u nodig. En dat vind ik een groot gevaar. (medewerkere zomerscholen) 
  

Leerkrachten vallen in ieder geval sterk terug op het leermateriaal. En dan 
moeten die leerkrachten, en dat is het probleem dat we nu soms hebben, die 

zien de sterkte van het materiaal niet. En dus die stijgen daar niet 

bovenuit. En die kunnen dat niet hanteren, om dat bijvoorbeeld aan te passen 

naar een leerling toe. We hebben gewoon ongelofelijk sterke leerkrachten 

nodig.   Het is daarom dat ik zeg: als je sterk leermateriaal hebt, ga je een 
basis hebben, maar dat gaat pas echt goed functioneren als je sterke 

leerkrachten hebt, die daarmee aan de slag kunnen. O: Hoor ik u dan pleiten 

voor een hoger opleidingsniveau voor leerkrachten? Manifest. Ik denk dat we 

niet meer halen. Ik denk echt dat we het niet meer halen. Het spijt me, maar 

ik denk het echt. Ik begin dat meer en meer te denken. Ik kijk echt niet neer 

op een bachelor-niveau, dat heeft daar niets mee te maken. Maar de problemen 

zijn zo groot. De nood aan voortdurende professionalisering, dat gaat zo 

snel. De evoluties zijn zo snel. Dat je niet kan inbeelden, dat die 

leerkrachten, … Dat die ook nog maar denken, dat ze het gaan kunnen doen met 

hetgeen ze leren op school. (docent)  

 
Ik hoop eigenlijk dat er een master lerarenopleiding komt. De 

lerarenopleiding lager onderwijs of kleuteronderwijs, maar dan op 

masterniveau, waar dat ze al jaren over aan het palaveren zijn. Dat lijkt me 

iets relevant. En ook wat het onderwijs meer vooruit zou helpen, dan 

pedagogische wetenschappen want we zijn niets met die theorie, want onderwijs 

is praktisch en dat is de lerarenopleiding ook. (docent) 

4. Professionaliteit leerkrachten verhogen  

Sommige respondenten haalden aan dat de coronacrisis vroeg om de professionaliteit van 
leerkrachten te vergroten. De lerarenopleiding en navorming moest volgens hen sterker.  
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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?  
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• 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? 
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