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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.  



 

 

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 drie: welzijn van leerlingen en onderwijspersoneel. 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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Corona was een soort oorlog die we moesten overwinnen  

(leerling) 

DEEL 1: ERVARINGEN TIJDENS CORONA  

Dit deel brengt de meest voorkomende ervaringen van respondenten samen inzake welzijn van 

onderwijspersoneel en leerlingen. Daarbij kwam in eerste instantie naar boven dat heel wat mensen 

angst(1) hadden voor corona, maar ook dat heel wat mensen het moeilijk hadden met de 

maatregelen(2). Vooral de vermindering van sociaal contact(3) was een grote uitdaging. 

Daarnaast haalden ouders ook aan dat het niet evident was om opvoeding en werk te 

combineren(4). Heel wat jongeren(5) en zeker studenten aan het hoger onderwijs, vonden dan 

weer dat zij een vergeten groep waren. Tot slot vat dit deel eerst de negatieve(6), maar ook de 

hoopvolle(7) gevoelens samen die de pandemie teweeg bracht. 

 

1. Angst voor Corona  

 

  

 

Op het platform van SOM1000 werd duidelijk dat veel mensen angst hadden tijdens de pandemie. 

Heel wat respondenten haalden aan dat ze bang waren om besmet te worden of om mensen te 

verliezen. 

 

  

       
     
 Ik lig vaak wakker 

met de gedachte dat 

mijn mama ,papa ,oma 

,opa ,... het virus 

krijgen ik heb 

vooral veel schrik 

om iemand dierbaar 

te verliezen. … ik 

heb veel schrik voor 

mijn mama haar 

immuunsysteem werkt 

minder goed dan die 

van andere mensen. 

(leerling) 

Ik zou aan mijn 

kleinkinderen 

zeggen: En in 

coronatijd heb jij 

stress of ben jij 

bang voor je opa en 

oma. En jullie 

moeten ook blij zijn 

dat je opa en oma 

nog leven. En dat de 

geneeskunde is beter 

geworden. Dus jullie 

hebben veel geluk. 

(leerling) 

 

Als ik later over 

corona vertel, zou ik 

zou zeggen dat je het 

echt niet wil 

meemaken en het was 

een zware tijd om de 

dag sterft er 100 den 

mensen het was 

vreselijk.  

 

 

 
(leerling) 

 

  

 2020 is zoals naar 

links en rechts 

kijken voor alvorens 

de straat over te 

steken... en dan 

geraakt worden door 

een vliegtuig. 

(leerling) 

 

Wij vinden corona 

heel slecht want 

veel mensen hadden 

corona en zijn 

gestorven. 

 

 

(leerling) 

Ik lig soms wakker 

omdat ik dan boos ben 

op de mensen die hun 

voeten vegen aan 

corona bv: mensen die 

feestjes doen.  

 

(leerling) 

 

       



 

 

Corona is als een blad papier, want in het begin is het groot en zonder 

kreukels, daarna maak je er een propje van. Als je het dan terug open doet, is 

het vervormd en krijg je het niet meer als ervoren… (leerling) 

Letterlijk geen enkele maatregel is leuk! De enigen die het leuk vinden zijn 

schoolgangers die niet graag naar school gingen door pesten. (student) 

 

 

2. Coronamaatregelen werken belemmerend 

 

 

 

 

 

Om onderwijs op school te kunnen inrichten, moesten leerlingen en leerkrachten heel wat 

coronamaatregelen respecteren. Op het platform werd heel vaak verwezen naar deze 

maatregelen, wat er op wijst dat de impact groot was voor leerlingen:    

 

MONDMASKERS VORMEN EEN BELEMMERING  
Veel respondenten haalden aan dat de mondmaskerplicht zwaarder was dan gedacht. Ze hadden 

het moeilijk om te ademen,  gezichten te interpreteren en te luisteren. Vooral voor de eerstejaars 

van het middelbaar en hoger onderwijs waren de mondmaskers een belemmering om elkaar echt 

te leren kennen. 

 

     
 De juffen moeste 

altijt montmaskers 

draagen 'handen 

spreejen en in 

winkels mondmaskers 

draagen, we moeste 

hoesten in de 

elleboog 

(leerling 

basisonderwijs) 

Wij vinden corona 

heel slecht want 

veel mensen hadden 

corona en zijn 

gestorven. 

 

 

(leerling) 

Als ik denk aan 

corona, denk ik aan 

mondmaskers dragen en 

met computers werken 

en geen uitstappen op 

school. 
(leerling) 

 

  

 We moeten heel de 

dag mondmaskers 

dragen op school. En 

er zijn strenge 

maatregelen op 

school. we mogen 

geen uitstappen 

doen. En we moeten 

elke keer onze 

banken ontsmetten. 

Op de speelplaats 

mogen we het 

mondmasker niet uit 

doen.  

(leerling) 

 

We moeten 

mondmaskers dragen, 

we kunnen maar met 1 

iemand afspreken, 

pretparken sluiten, 

middelbare scholen 

krijgen online 

onderwijs, veel 

scholen moeten 

sluiten. Er komen 

nieuwe varianten. 

Hier is niets leuks 

aan.  

(leerling) 

 

  

       



 

 

 

ONTSMETTEN, AFSTAND HOUDEN, …. BEZORGT STRESS  

Heel wat respondenten haalden aan dat ze het een (grote) inspanning inspannend vonden om 

voortdurend te ontsmetten, handen te wassen, ramen open te zetten, geen snoep trakteren en 

afstand te houden. 

     
 Het zijn eigenlijk 

die kleine 

menselijke 

eigenschappen, zoals 

je 

gelaatsuitdrukking 

dat bijna volledig 

wegvalt achter je 

mondmasker 

(begeleider) 

Ik vind het niet 

leuk dat je altijd 

een mondmasker moet 

aandoen 

(leerling) 

 

Mondmasker is lastig. 

Ik kan de glimlach 

van anderen niet 

zien.  

(leerling) 
 

 

  

 We moesten een 

mondmasker beginnen 

dragen. Je wilt dan 

iedereen leren 

kennen en weten hoe 

ze er uit zien maar 

dan zie je maar de 

helft van hun 

gezicht en dat is 

wel een beetje raar.  

(leerling) 
 

Ik zou aan mijn 

kleinkinderen 

vertellen dat we 

mondmaskers moesten 

dragen en dat we 

veel dingen niet 

konden doen. Ik ga 

vertellen dat het 

heel moeilijk was 

voor die mondmaskers 

want we moeten die 

elke dag dragen op 

school en soms is 

het moeilijk om 

erdoor te ademen 

(leerling 

Het blijft toch wel 

anders dan als je die 

gewoon zonder masker 

had leren kennen. Bij 

de leerkrachten en 

leerlingen is dat 

toch wel een groot 

verschil. Ik snap het 

nut ook wel ervan 

maar als corona weg 

is dan gooi ik al de 

mondmasker gewoon in 

de vuilbak. 

(leerling) 

 

       

     
 Ik droom van een 

"gewoon" schooljaar 

waarin uitstappen 

weer kunnen, waarbij 

je niet voortdurend 

moet nadenken over 

banken ontsmetten, 

computers 

ontsmetten, ramen 

wagenwijd 

openzetten, waarbij 

je leerlingen 

opnieuw goed 

verstaat (niet 

evident met 

mondmasker op!), 

waarbij je weer 

schouderklopjes kan 

geven... 

(leerkracht) 

Wees blij dat je les 

kan hebben zonder 

altijd afstand te 

houden, mondmasker 

de hele tijd aan te 

hebben en steeds je 

handen wassen 

(leerling) 

Je mocht niet meer op 

je verjaardag taart 

of snoep of chips mee 

pakken naar school, 

maar we hebben wel 

geluk dat mensen die 

nieuw waren snoep 

enzo meeneemde om dat 

ze konden niet zo 

goed onze taal en ze 

wisten dat niet. 

(leerling 

basisonderwijs) 

 

  



 

 

 

BEPERING IN ACTIVITEITEN WAS SAAI  

Veel respondenten vonden ook de beperking van hun sociale, sportieve en culturele activiteiten 

binnen en buiten school niet gemakkelijk. De vrijheid en beleving werd sterk ingeperkt. 

 Ik ben iemand die 

graag regels volgt. 

Dus ik wil die 

regels wel volgen, 

maar dat is gewoon 

heel moeilijk. Als 

iemand iets aan mij 

geeft, moet ik dat 

dan eerst 

ontsmetten? Het zijn 

van die kleine 

dingen. Je wil je 

aan de regels 

houden, maar dat is 

in de praktijk 

gewoon heel moeilijk 

uit te voeren op 

school 

(student) 

 

In onze sector is 

lichaamsaanraking, 

net ook het 

doorbreken, ook het 

normaliseren van 

elkaar aanraken, dat 

is een van de 

essentiële dingen 

bij ons, zeker in 

die sociale groepen 

waarbij het dan gaat 

over dat die mensen 

zich letterlijk 

gesteund voelen. Dat 

is zo cruciaal vind 

ik 

(begeleider) 

  

       

     
 Ik vind niks leuk 

omdat wij mogen niet 

meer naar buiten en 

wij moesten altijd 

thuis blijven niet 

meer naar school niet 

meer winkelen niet 

meer naar restaurants 

gaan dus niks was 

leuk 

(leerling) 

Als ik later aan 

mijn kleinkinderen 

vertel, dan zeg ik 

dat het heel heftig 

is en dat we elkaar 

amper mogen aanraken 

en bijna ni mogen 

buiten kommen en dat 

er minder school was 

dan normaal 

(leerling) 

Jammer dat ik geen 

hobby's kan doen. En 

altijd ruzie over 

knuffel contact . 

(leerling) 

 

  

 De jongeren hebben 

nood aan buitenkomen 

en dat wordt vaak 

onderschat. Ik denk 

dat heel wat jongeren 

zich niet goed voelen 

bij de huidige 

situatie. Je merkt 

ook aan de leerlingen 

dat als ze eens iets 

kunnen doen of als er 

eens iets tof wordt 

georganiseerd dat dat 

echt een boost geeft. 

Dat ze terug mee 

zijn.  

(leerkracht) 

Ik droom gewoon van 

weer op uitstap te 

kunnen gaan, met 

vriendinnen uit te 

hangen. Ik vind het 

ook jammer dat ik 

mijn 6de leerjaar 

niet tegoei heb 

kunnen afsluiten. Ik 

mis het uitgaan 

zonder zorgen nu heb 

ik schrik om buiten 

te komen en mijn 

ouders te besmetten 

(leerling) 

Ik miste mijn 

vrienden. En alles 

was verschrikkelijk 

saai we moesten de 

hele tijd binnen 

blijven 

(leerling 

basisonderwijs) 

 

       



 

 

Een nieuwjaarsbrief: 

Het was een moeilijk jaar vol gezeur en geklaag. Kijk eens hier, kijk eens 

daar, het nieuwe jaar staat al klaar! 2020 het is voorbij, voorgoed gedaan, 

wat ben ik blij. Wat was het toch een jaar, vol onrust en gevaar. Nieuwjaar 

niet samen maar apart, nog nooit eerder voorgehad! Kerst niet groot, maar 

heel klein, wat wil ik graag terug samen zijn. Wat wil ik graag terug samen 

zijn. 2020 zal ik niet snel vergeten. Het was toch echt geen pret, hopelijk 

wordt dat in 2021 rechtgezet. 2020 is nu klaar! Welkom in het nieuwe jaar, 

hopelijk terug samen. Mijn nieuwjaarsbrief is nu klaar. GELUKKIG 

NIEUWJAAR!!!!!(leerling) 

 

3. Sociaal contact wordt het meest gemist 
 

 

 

 

 

 

 

Een van de moeilijkste aspecten aan de coronamaatregelen, was het verminderen en soms 

wegvallen van sociale contacten. Veruit de meeste quotes, zo’n 101, op het  platform gingen over 

het feit dat mensen hun vrienden en collega’s misten. Mensen drukten meermaals hun nood aan 

samenwerken, fysiek contact en spontane ontmoetingen uit. De online-alternatieven vingen die 

nood niet op. 

     
 Het feit dat het 

spontane contact met 

vrienden wegvalt, is 

toch voor mij vrij 

zwaar geweest. Ik 

merk ook bij mijn 

vrienden. We hebben 

het moeilijk dat we 

elkaar niet kunnen 

zien op zo’n 

informele, spontane 

manier, dat je zegt 

van, oh, ik kom eens 

langs, vandaag. Nu, 

moet je al gaan 

plannen, van gaan we 

eens wandelen, op 

dat moment, daar, 

want je mag alleen 

maar buiten zitten, 

en het is soms koud.  

(student) 

Je hebt sociaal 

contact nodig. Je 

gaat veel meer 

verdriet hebben als 

je niet bij je 

vrienden of familie 

kunt zijn. Je gaat 

zien dat je moeilijk 

zonder vrienden en 

familie kan, dat je 

ze echt nodig hebt. 

Om plezier mee te 

beleven en ook je 

gevoelens kan 

zeggen. Vergeet 

zeker niet te praten 

met wie er rond jou 

is. want praten dat 

lucht op. 

(student) 

Ik denk dat er heel 

veel inspanningen 

gedaan worden om het 

welzijn te 

verbeteren, maar ik 

weet niet of ze iets 

uithalen. Ik denk 

niet dat die 

inspanningen iets 

oplossen. Ik denk dat 

je gewoon de essentie 

van fysiek contact … 

dat kun je proberen 

opvangen met weet ik 

veel hoeveel 

chatboxen, eh, … 

wandelingetjes per 

drie, maar dat lost 

het niet op 

(onderwijsassistent) 

 

  

 Ik droom ervan om 

opnieuw zonder 

zorgen te kunnen 

samenwerken met 

anderen in een niet 

virtuele setting. 

Zonder mondmasker, 

zonder afstand, 

gewoon gezellig 

dicht bij elkaar 

(stagiair) 

Corona heeft op 

scherp gesteld dat 

het meest 

waardevolle goed in 

het leven meteen ook 

het meest kwetsbare 

is, namelijk  

contact en 

verbondenheid met 

anderen. 

(grootouder) 

Jammer dat ik geen 

hobby's kan doen. En 

altijd ruzie over 

knuffel contact . 

(leerling) 

 

 

       



 

 

 

SOCIAAL CONTACT BIJ LEERKRACHTEN  

Voor leerkrachten was het vooral zwaar omdat (spontane) sociale momentjes met collega’s 

wegvielen door afstandsonderwijs. 

 

SOCIAAL CONTACT LEERLINGEN 

Voor heel wat leerlingen in het secundair onderwijs was het heel moeilijk om sociaal contact te 

onderhouden, waardoor het sociale leven zeer beperkt werd. 

     
 Minder positief is 

wel, op den duur 

voel ik dat vooral, 

om die spontane 

ontmoetingen met de 

collega’s niet meer 

te hebben. 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) 

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 voor de 

cursisten natuurlijk 

om even ermee te 

babbelen voor de 

pauze of voor de 

les, dan zien ze 

altijd elkaar en 

zitten ze onder 

elkaar, dat valt 

weg. 

(leerkracht 

volwassenonderwijs) 

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. 

(leerkracht hoger 

onderwijs) 

 

  

       

     
 Mijn leerlingen hebben niet veel 

te doen, buiten de gamers. Ze 

hebben geen sport. Ze komen niet 

buiten, ze spreken niet af. De 

ouderen misschien, maar het derde 

en het vierde? Die spreken niet 

af, misschien na de les even naar 

de stad gaan met elkaar. Ik denk 

niet dat er leerlingen zijn die 

afspreken met hun vier om te gaan 

wandelen. Misschien aan een 

winkeltje rondhangen, maar dan 

zijn ze naar huis na een uurtje. 

En dan vervelen ze zich. 

(leerkracht)  

Ze onderhouden eigenlijk niet 

veel sociale contacten, buiten 

via hun gsm. Daarom is het 

belangrijk dat leerlingen naar 

school blijven komen. Want er is 

een verschil om online te horen 

van: hoe was uw weekend of face 

to face. Je zal veel makkelijker 

iets kunnen vertellen face to 

face dan online. 

(leerkracht) 

 

  

       



 

 

 

 VOORAL UITDAGING VOOR EERSTEJAARS 

Vooral voor eerstejaars was het heel moeilijk om vrienden te leren kennen en een sociaal netwerk 

aan het hoger onderwijs op te bouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

     
 Tijdens de 

kerstvakantie zag ik 

in mijn 

lessenrooster staan 

dat alles terug op 

campus ging zijn, ik 

was kei blij en 

gemotiveerd en nu 

ineens zie ik dat 

alles tot het einde 

van het schooljaar 

online staat. Dus ja 

dat mis ik dan ook 

wel, iedereen is 

gewoon stil, je kent 

niemand. Ik zit nu 

in het eerste jaar 

en ik ken nog bijna 

niemand. Ik heb het 

gewoon is zo gedaan, 

ik heb iemand op 

mijn kot 

uitgenodigd, een 

vriendin die ik zelf 

amper kende en ik 

heb ze zo leren 

kennen. Uiteindelijk 

bleek het dat ik ze 

niet zo leuk vond 

dus nu heb ik het 

gewoon zo gelaten.  

(student) 

Verder is mijn 

sociaal contact 

volledig weg. Ik sta 

te wachten aan de 

aula voor mijn 

examen en schiet in 

de stress. Geen 

gezichten die ik 

herken, want ik zag 

amper een andere 

student uit mijn 

richting in het 

echt. Online zie ik 

al helemaal geen 

andere gezichten. 

Sta ik wel aan de 

juiste aula? Ik kan 

niemand aanspreken, 

want niemand lijkt 

me bekend. Ik durf 

ook niet dicht bij 

anderen te komen 

voor het geval zij 

zich op hun ongemak 

zouden voelen 

vanwege het virus. 

(student) 

Ik wil een cadeau 

geven aan mijn 

kotgenoot die dit 

academiejaar in haar 

eerste jaar gestart 

is. Nieuwe mensen 

leren kennen, nieuwe 

vriendschappen 

opbouwen, fijne 

feestjes meemaken, 

het zit er nog niet 

in... terwijl dat 

toch echt bij het 

studentenleven hoort. 

Mij cadeau is daarom 

een kratje stella en 

een paar schoenen die 

vuil mogen worden. Zo 

zal ze er, eens de 

storm weer is gaan 

liggen, helemaal 

tegenaan kunnen gaan 

:)   

(student) 

 

  

       



 

 

BANDEN GAAN VERLOREN, VERMINDERDE BETROKKENHEID  

Een ander nadeel van het afstandsonderwijs was dat de banden tussen leerlingen-leerkrachten, 

leerkrachten-ouders, leerlingen-leerlingen, leerkrachten- leerkrachten verloren ging. Er was geen 

betrokkenheid meer door de online lessen. 

 

4. Combinatie werk-opvoeding is een uitdaging 

Uit de gegevens verzameld op het platform blijkt dat voor veel ouders de combinatie werk-

opvoeding een hele uitdaging was. 

     
 Omdat ik ze 

achterliet maar ook 

omdat ik de 

betrokkenheid mis 

als we de studenten 

live zien. Als 

klasverantwoordelijk

e kan ik zien of het 

goed gaat met hen 

gaat of niet want 

dan kom je meer uit 

uw rol als docent 

maar meer als moeder 

en dan heb je bij de 

studenten 

machteloosheid omdat 

ze er alleen voor 

staan. 

Voor de rest 

ongerust over mijn 

studenten en welke 

kwaliteiten dat we 

ze nog geven en als 

ik naar de punten 

kijk dan is het niet 

zo goed. 

(leerkracht hoger 

beroepsonderwijs) 

Het grootste nadeel 

nu, waar we het 

meeste problemen mee 

hebben nu is dat de 

ouders het informele 

contact missen. 

Omdat ouders 

voordien, omdat we 

een leefschool zijn, 

altijd welkom waren 

voor en na school op 

de speelplaats. Die 

kwamen een babbel 

doen met de 

leerkrachten, dat 

gaat veel 

moeilijker. Vooral 

nieuwe ouders missen 

dat en ouders van 

jonge kleutertjes 

van het 

instapklasje, die 

hebben wel echt nood 

aan die babbel 

(directie 

basisonderwijs) 

De leerlingen zijn de 

band met elkaar zijn 

verloren en de 

leerlingen die 

misschien niet goed 

in de groep lagen, 

die lagen nu helemaal 

niet meer In de 

groep. Dus ik denk 

dat er zeker naar dan 

dit jaar toe dat er 

heel wat leerlingen 

gaan zijn die zich 

mentaal heel slecht 

gevoeld hebben. En nu 

helemaal geen voeling 

meer hebben met een 

klas of met bepaalde 

leerlingen op school.  

instrumenten voor. 

(leerkracht secundair 

onderwijs) 

 

  

       

      

 Als ik aan corona denk, denk 

ik aan een eettafel waar ik 

aan (probeer) te werken en ook 

nog eens 2 kinderen die 

huiswerk moeten maken. Werkt 

niet :-( 

(ouder) 

Een werkschema voor de 

kinderen op de deur van de 

ijskast. In het begin was het 

zoeken om de structuur van de 

school ook voor het thuiswerk 

vast te houden. Met het schema 

wist iedereen perfect wanneer 

het tijd was voor school, voor 

huishoudelijke taken en voor 

ravotten in de zon ... 

(ouder) 

 

  



 

 

Het schoolleven draait om véél méér... Leren ontplooien in vriendschappen, 

communicatievaardigheden ontwikkelen, conflictvaardigheden, ontdekken wie je 

wilt zijn in het leven, falen en opstaan... Deze ontwikkelingstaken staan 

allemaal 'on hold' voor ons. De impact is ook niet te min en mag niet 

onderschat worden.(student) 

(student) 

(LEERLING) 

 

 

 

 

 

 

 

5. Jongeren hebben het (extra?) moeilijk 

 

 

 

Voor jongeren en studenten was de lockdown (extra?) zwaar, omdat deze levensfase normaal 

gezien gekenmerkt wordt door veel sociale contacten. Ze gaven bovendien aan dat er heel veel 

van hen verwacht wordt en dat hun noden genegeerd worden. 

 Ik zou aan mijn kleinkinderen 

zeggen: het was een periode 

waarbij we veel fijne tijd met 

jouw papa/mama doorgebracht 

hebben, maar ook een pittige 

periode door combinatie werk, 

kinderopvang en geen 

ondersteuning door 

grootouders. 

(ouder) 

Dat je pas beseft wat je mist 

als het er niet meer is zoals 

naar school gaan, vrienden, 

familie,  werken... Hoe hard 

ik de grootouders gemist heb 

onder andere om de kinderen al 

eens op te vangen! 

(ouder) 

 

      

     
 Ik droom dat mijn 

jongere broers en 

zussen snel weer 

gewoon jong en 

student kunnen zijn: 

fysiek naar de les 

gaan, niet naar de 

les gaan om met een 

kater in bed te 

liggen, vrienden 

maken ... Het is 

verdomd moeilijk om 

jong te kunnen zijn 

vandaag.  

(student) 

Ook dertigers of 

veertigers hebben 

hobby’s en die 

moeten ook 

telewerken. Ik denk 

dat iedereen wel 

offers heeft gedaan, 

maar inderdaad, je 

kindertijd of jeugd 

is wel een leuke 

tijd, en je zou 

plezier moeten 

hebben en moeten 

doen wat je wil en 

vrienden moeten 

zien, dus ja 

(student) 

Ik zie dan die 

jongeren van 3000 die 

een brief gestuurd 

hebben, waar dat ze 

echt een noodkreet 

doen en echt zeggen 

van wij voelen ons 

slecht, luister naar 

ons, kijk naar ons, 

dan is dat pijnlijk 

he, want ik zie dat 

en ik luister en ik 

ga daar niet licht 

over, want ik ben 

zeker dat het voor 

jongeren vandaag 

verschrikkelijk is.  

(medewerker stad) 

 

  

 Ik zou graag een 

virtuele pluim geven 

aan alle studenten. 

Het is voor mij en 

mijn 

leeftijdsgenoten 

enorm belangrijk om 

die wekelijkse pint 

te pakken op café, 

of om samen te eten 

en koken 

(student) 

Ik vind het ook 

jammer dat ik mijn 

6de leerjaar niet 

tegoei heb kunnen 

afsluiten. Ik mis 

het uitgaan zonder 

zorgen. Nu heb ik 

schrik om buiten te 

komen en mijn ouders 

te besmetten 

(leerling) 

In het nieuws en op 

sociale media wordt 

er vaak met de vinger 

gewezen naar de 

jongeren.  

(student) 

 

       



 

 

Elke student die zich kwetsbaar opstelt op sociale media, kan een reeks 

cynische reacties ontvangen. Daarom heel veel appreciatie voor mijn 

leeftijdgenoten die enorme inspanningen doen om zich aan te passen aan deze 

nieuwe levensstijl, ook al worden die 'for granted' genomen. Ook al voelen de 

talloze "wij zijn er voor je"-mails aan als lege woorden, waar geen actie bij 

ondernomen wordt. Ook al zitten veel studenten mentaal dieper dan ooit. Ze 

blijven het toch maar doen!(student) 

 

 

HOGER ONDERWIJS IS EEN VERGETEN GROEP 

 

 

 

 

 

Uit dit onderzoek kunnen we afleiden dat veel studenten in het hoger onderwijs het gevoel hadden 

dat ze vergeten werden in het onderwijs- en coronabeleid. Ze hadden het gevoel dat er niet naar 

hen geluisterd werd en van zodra ze bezorgdheid uitte ze kritiek over zich heen kregen. En dat 

terwijl de studenten het afstandsonderwijs zwaar vonden. Niemand had, volgens hen, door hoe 

belangrijk dat fysiek contact voor deze leeftijdscategorie wel niet is. 

     
 Ik heb eerder wat 

kritiek van het 

beleid, dat wij als 

hoger onderwijs, dat 

wij een vergeten 

schakel zijn in het 

hele onderwijs 

gebeuren. Daar zie 

ik veel knelpunten. 

Vooral het feit dat 

de lagere school en 

middelbare school 

mogen openblijven en 

dan dat begrijp ik 

helemaal, want die 

kunnen nog niet zo 

zelfstandig als wij 

zijn, maar het is 

soms moeilijk te 

begrijpen waarom wij 

niet naar de aula 

mogen als mensen wel 

op vakantie mogen 

gaan. Of dat er dan 

de winkels mochten 

open gaan. En er 

waren zoveel mensen 

in de winkelstraten 

en toch mochten wij 

niet naar de aula 

gaan, terwijl we 

heel ver uit elkaar 

zitten enzo. Daar 

heb ik wel veel 

moeite mee gehad, om 

dat te snappen 

waarom wij toch niet 

mochten.(student) 

Wanneer we allemaal 

naar binnen 

strompelen gaat er 

nog een kleine steek 

door mijn hart. 

Waarom mag ik wel 

met 70 studenten 

mijn examen maken 

die drie uur duurt 

maar niet naar een 

hoorcollege gaan van 

twee uur? Waarom 

wordt er nu wel een 

uitzondering gemaakt 

maar mag ik binnen 

twee weken weer 

gewoon achter mijn 

computer kruipen? 

Geen deadlines, geen 

testen,.. Of wacht 

toch. Een 

uitgestelde test die 

in november niet 

online kon doorgaan 

en persé op de 

campus moest 

plaatsvinden. Maar 

we zijn dan al 

februari en er wordt 

gewerkt in code 

rood, dan mag ik 

toch ook niet naar 

de campus? Goed dus 

dat weekje adem 

halen is ook weer 

tussen de boeken. 

Waar doe ik dit 

allemaal ook alweer 

voor? (student) 

Dat gevoel heb ik 

inderdaad ook. Op 

schoolvlak wordt er 

altijd gefocust op de 

lagere school of het 

middelbaar. Ik snap ook 

dat het bij ons in het 

hoger onderwijs 

moeilijker ligt, 

wanneer wij een week 

pauze krijgen, moeten 

we de week erna gewoon 

extra hard werken, maar 

dat neemt niet weg dat 

er veel minder wordt 

gepraat over het hoger 

onderwijs. Ze praten er 

precies liever niet 

over 

(student) 

 

  



 

 

Het mentale welzijn, dat slingerde, ook bij collega’s. Het was heel zwaar, 

zowel op scholen, als die schoolteams de meeste acute situaties, of bij 

kwetsbare gezinnen thuis gaan, dat komt binnen. En dat weegt ook bij 

leerkrachten ook bij welzijnswerkers. 

(medewerker samenlevingsopbouw) 

Het gaat erg slecht. Thuis geen stilte om te kunnen werken, constante ruzie 

tussen zus en vader. Les volgen bestond uit 8 uur video's per dag kijken, niet 

echt tof. Eerstejaartje, dus ik heb nog niet de kans gehad nieuwe mensen en 

medestudenten te ontmoeten. 

(student) 

 

6. Negatieve gevolgen mentaal welzijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zowel uit de interviews als uit de reacties op het platform blijkt dat de coronapandemie veel – 

vaak negatieve – gevoelens heeft uitgelokt. 

 Voel me 

onrechtvaardig 

behandeld: 17-jarige 

zus mag wel naar 

school (mag zelfs 

mondmasker afzetten, 

ook als afstand niet 

gegarandeerd is!), 

terwijl ik al 

minstens 4 maand 

thuis opgesloten 

zit. 

(student) 

Het leek, het lijkt 

vaak alsof de 

minister ons vergeet 

in het hele 

onderwijsgebeuren. 

Dus dat vond ik wel 

een beetje jammer.   

(student) 

Tijdens de 

kerstvakantie zag ik in 

mijn lessenrooster 

staan dat alles terug 

op campus ging zijn, ik 

was kei blij en 

gemotiveerd en nu 

ineens zie ik dat alles 

tot het einde van het 

schooljaar online 

staat. Ze geven u 

altijd hoop maar ik 

geloof het niet meer. 

Als ik het geloven ga 

ik weer naar iets 

uitkijken wat toch niet 

ga gebeuren 

(student) 

 

       



 

 

SAAIE ROUTINE EN VERVELING  

Studenten en leerlingen vonden de routine van het thuisonderwijs saai. Ze verveelden zich en 

vonden dat er te weinig afwisseling was.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

VERWARRING EN VERDEELDHEID 

Sommige respondenten haalden aan dat ze het lastig vonden dat de maatregelen dan weer 

versoepelden dan weer verstrengden. Ze hadden liever langere tijd dezelfde maatregelen gehad. 

Anderen vonden vooral de verdeeldheid in de samenleving over het al dan niet volgen van de 

regels opmerkelijk. 

 

      

 Het was echt heel saai en ik 

zou zeggen dat ik geleerd heb 

om meer aandacht te hebben 

voor het feit dat we zo dicht 

bij elkaar zitten en dat het 

een smerige wereld is.  

(leerling) 

 

Ik vond het heel moeilijk 

tijdens de lockdown om elke 

dag op te staan ’s ochtends, 

aan dezelfde bureau te gaan 

zitten, naar dezelfde omgeving 

te kijken en dan toch dat 

verschil te moeten voelen van 

dagen en verschillende lessen, 

krijgen want voor mij voelde 

het op den duur aan als een 

mottige routine omdat ik 

constant keek naar dezelfde 

bureau of hetzelfde scherm. 

(student) 

 

  

 Voor mij is corona een stom 

beeld omdat als ik een pauze 

pak dan verveel ik me meestal  

(leerling) 

Dag in dag uit hetzelfde doen. 

Dat is wat ik ook heel 

moeilijk vond. 

(student) 

 

      

       
     
 Scoutskamp in de zomer, dat was 

plezant enzovoort, terug wat 

vrienden mogen zien en dan die 

val opnieuw van toch terug een 

Lockdown te hebben. Dat was 

toch wel een pijnpunt van hier 

gaan we weer. Ik zou zeker nu 

de bubbels terug laten 

vergroten op dit moment om 

buiten af te spreken. Hoe leuk 

ik de zomer ook vond, ik had 

het liever dan wat rustiger 

gehad dat je dan niet die piek 

van euforie had om dan terug in 

het dal te vallen. Hoe leuk dat 

ook was, ik denk dat het maar 

kortstondig was. 

(student) 

Ik denk dat 

er wilde 

muziek bij 

corona 

hoort omdat 

het opeens 

chaos was. 

(leerling) 

Ik zal onthouden 

dat er veel mensen 

een andere mening 

hebben en dat niet 

iedereen zich 

altijd flink aan de 

regels houdt. 

Wanneer er 

specifieke aandacht 

voor een bepaalde 

doelgroep wordt 

gevraagd, zegt de 

helft online "maar 

die en die groep 

dan.”  

(student) 

 

  



 

 

Wordt dit het nieuwe normaal? 

(student) 

We geven leerlingen  te veel taken. We zijn ze aan het uitputten. Thuis moeten 

ze veel te veel taken maken. 

(leerkracht) 

ONZEKERHEID OVER DE TOEKOMST 

 

 

Heel wat respondenten hadden het moeilijk met het gebrek aan perspectief en de onzekerheid 

over de toekomst. De talrijke open vragen vielen hen zwaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTATIE- EN WERKDRUK 

 

 

 

Corona werkte bovendien de prestatiedruk in de hand. Omdat andere activiteiten wegvielen, kwam 

de nadruk te liggen op schoolwerk. Ook het feit dat privé en werk door elkaar liep, verhoogde de 

druk. Bovendien werden veel lessen omgezet naar opdrachten. Dat vergde zelfsturing, wat voor 

leerlingen de druk verhoogde. Verschillende respondenten getuigden hoe hun leven steeds meer 

ging draaien om presteren en goede punten behalen.  

      

 Ik vind het heel vervelend dat 

we geen idee hebben wanneer 

het voorbij gaat zijn. Je hebt 

geen datum of iets dergelijks 

om naar af te tellen. Je kunt 

enkel hopen. En als je dat te 

veel doet word je soms 

teleurgesteld omdat het toch 

niet zo loopt als je had 

gehoopt  

(leerling) 

Wat hierna? zal het dan zo 

zijn als wanneer de examens 

gedaan zijn ... je kijkt er zo 

naar uit maar eens daar weet 

je niet goed hoe het moet ... 

(leerling) 

 

  

 Ik lig wakker van hoe de 

wereld er zal uit zien na deze 

crisis. Op wat hebben we onze 

jongeren voor te bereiden? Zij 

zullen mee de nieuwe wereld 

vorm geven. Maar ze verliezen 

nu zoveel moed en energie. Het 

wordt lastig. Het maakt ons 

humeurig. Het zoeken naar dat 

perspectief vind ik 

persoonlijk ook heel lastig. 

Wat gaan we verlangen? Waarop 

hebben we ons voor te 

bereiden? Zoveel onbekenden... 

Ik denk dat het nooit meer 

hetzelfde wordt...  

(leerkracht) 

De onzekerheid die vreet aan 

een mens en dat is niet te 

onderschatten: komt het nog 

goed? En vooral: wanneer? De 

frustratie: mensen die stipt 

de regeltjes volgen maar ook 

een aantal die de regels aan 

hun laars lappen waardoor er 

weer nieuwe pieken komen. 

(leerkracht) 

 

      



 

 

       
     
 Ik lig wakker van 

alle mensen die er 

onderdoor gaan 

tijdens corona en 

dat de focus dan 

enkel ligt op welke 

punten heb je 

behaald en niet op 

de zoveel meer 

belangrijke dingen 

in het leven zoals 

het mentaal welzijn, 

sociaal contact, 

zelfontplooiing, 

erkenning, 

waardering, 

veiligheid, 

acceptatie, en 

dergelijke. Het 

voornaamste aspect 

van vele studenten 

hun leven is nu hun 

prestatie die ze 

leveren op school 

omdat er zoveel 

wegvalt met corona, 

dit vind ik heel 

triest en 

zorgwekkend  

(leerling) 

Ik had net een rotte 

examenperiode er op 

zitten. Dus je hebt 

nooit echt een 

rustmoment en dat 

gevoel heb ik al 

bijna een jaar: dat 

je gewoon constant 

voor school bezig 

bent. Ja, gewoon tot 

je gaat slapen, 

gewoon, zit je aan 

je bureau. Ik stel 

niet zo goede 

grenzen op voor 

mezelf. En als je 

dan ook nog eens 

voor school bepaalde 

deadlines krijgt, 

dan denk je, ah, ja, 

dat wordt van mij 

verwacht dat ik 

gewoon constant, 7 

op 7, 24 op 24 

achter mijn bureau 

zit. Ik doe elke dag 

wel iets voor 

school, tenzij ik 

moet werken voor 

mijn studentenjob. 

(student) 

Ik voel me zelfs 

schuldig als ik niets 

doe. Dat is iets waar 

ik veel problemen mee 

heb, constant willen 

voldoen aan 

verwachtingen, waarvan 

ik denk dat ze van 

andere mensen komen, 

maar eigenlijk leg ik 

die mij zelf vaak op.  

Een prof had eens 

gezegd: nu, met corona, 

nu hebben jullie toch 

niet veel sociale 

bezigheden, nu kunnen 

jullie extra veel 

werken aan jullie 

literatuurstudie. En 

toen dacht ik van: zeg 

dat alsjeblieft niet 

want nu ga ik mij extra 

slecht voelen als ik 

het niet doe.  

(student) 

 

  

 Dat ging voorbije 

jaren iets omdat 

mijn vrienden 

voorstelden, van oh, 

gaan we eens 

afspreken? En dan 

dat doen. Of dan 

ging ik met mijn 

familie afspreken. 

En nu, is dat niet 

zo. Nu plan ik dat 

allemaal gewoon in 

met werken voor 

school. Er is nooit 

een dag dat ik niets 

doe voor school. 

Vroeger kon ik veel 

makkelijker zeggen, 

nu doe ik niets voor 

school, en ga ik weg 

met mijn vrienden en 

we gaan naar dat 

evenement of we gaan 

samen koken en een 

sleepover houden, en 

nu is dat niet 

(student) 

Er is geen woord 

voor, maar ik vind 

het moeilijk om te 

scheiden wat school 

is en wat thuis is. 

Alles is online, dus 

iedereen verwacht 

altijd dat je online 

bent. Je hebt geen 

tijd om alleen te 

zijn. Thuis zijn 

betekent ook online 

zijn, die grens is 

helemaal vervaagd en 

dat is iets waar ik 

het toch wel lastig 

mee heb. Iedereen 

verwacht dat je elke 

dag je mails checkt. 

Het zijn ook zo veel 

mails dat 

binnenkomen. Precies 

meer dan een gewoon 

schooljaar. Je 

belandt in een zee 

van mails 

(student) 

Ik lig wakker van het 

feit dat ik slechte 

punten zal halen mijn 

mentale welzijn 

slechter wordt 

(student) 

 

       



 

 

Ik heb gewoon gekozen van, vrije tijd is nu even belangrijk dan schooltijd en 

ik moet dat gewoon inplannen. Het gaat ook veel beter. Ik voel me ook veel 

beter. Ik ga het gewoon doen op mijn manier. Een vriend van mij is een paar 

weken geleden gestorven door suïcide en dat heeft mijn mindset ook wel helemaal 

gewisseld. Dat helpt ook wel bij het school aan de kant te zetten en te 

focussen op leuke dingen doen. Ik denk dat het echt wel door mezelf komt en de 

vrienden om me heen. Iedereen is nu wel van, pak genoeg tijd voor jezelf, pak 

genoeg tijd om bij elkaar te zijn  

(student) 

 

GEBREK AAN MOTIVATIE EN (SCHOOL)MOEHEID  

  

 

 

 

 

 

De maatregelen, de toegenomen druk en het gebrek aan sociaal contact, wogen niet zelden op de 

motivatie van leerlingen. Er waren heel wat getuigenissen over afhaken en schoolmoeheid. 

       
     
 Ik merk over het 

algemeen dat de 

corona vermoeidheid 

bij iedereen sowieso 

heel hard begint 

door te wegen. Ik 

merk ook bij mijn 

leerlingen dat ze 

het beu zijn om 

heler dagen in de 

klas te zitten. Ook 

bij collega’s heel 

moeilijk wordt het 

heel moeilijk om de 

leerlingen 

gemotiveerd te 

houden. We kunnen ze 

ook geen 

vooruitzichten 

geven.  

(leerkracht) 

Normaal sleur je 

jezelf erdoor met 

het vooruitzicht van 

een vakantie, 

terwijl er dit jaar 

niet zo veel was om 

naar uit te kijken, 

wat het nog 

moeilijker maakte om 

motivatie te vinden 

voor het studeren. 

(student) 

Dan merk je wel dat dat 

heel hard begint door 

te wegen en dat het 

voor de collega’s heel 

moeilijk wordt om de 

leerlingen gemotiveerd 

te houden. We kunnen ze 

ook geen vooruitzichten 

geven dus dat is heel 

moeilijk. 

(student) 

 

  

 Ik vind dat ook 

verschrikkelijk om 

te zien, zeker omdat 

mensen stoppen met 

die richting terwijl 

ze dat wel goed 

hebben gedaan maar 

gewoon uit schrik 

stoppen of te weinig 

ervaring stoppen en 

dat is wel heel erg. 

(docent) 

Het was stress om 

taken tijdig af te 

krijgen,… En na 7u 

live-les om daarna 

nog taken enzo te 

maken. Het is zo 

moeilijk om je dan 

nog te motiveren, 

terwijl als je naar 

school gaat zie je 

je vrienden. Je gaat 

naar huis dan is er 

nog even iets tussen 

school en schoolwerk 

(student) 

Alle studenten die zich 

aanpassen aan de nieuwe 

vorm van onderwijs 

verdienen voor mij een 

pluim. Het is niet 

gemakkelijk om in deze 

tijden motivatie te 

blijven vinden om toch 

nog dat tandje bij te 

steken voor school. 

(student) 

 

       



 

 

 EENZAAMHEID & OPGESLOTEN 

Respondenten gaven aan dat ze zich eenzaam en opgesloten voelden. Sommige getuigenissen 

spraken over een systeem/gevangenis, waarin ze vast zaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERDRIET 

Corona lokten niet zelden verdrietige, sombere en trieste gevoelens uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 We zijn opgesloten in een 

systeem, alles is nogal 

duister zonder perspectief 

en de grenzen zijn dicht 

(student) 

Ik voelde me gefrustreerd, 

eenzaam, afgeleid 

(student) 

 

  

 Toen we niet naar onze 

hobby’s mochten voelde ik me 

opgesloten zoals in een 

gevangenis. Het was alleen 

maar school en dat was niet 

fijn  

(leerling) 

Voor mij is het symbool voor 

corona “Mens erger je niet” 

omdat je het speelt met 

iedereen maar je bent alleen 

onderweg. 

(student) 

 

      

      

 Triestige muziek, omdat dat 

heel triestig is. Corona, 

dat is niet meer leuk nu. In 

het begin vonden we dat nog 

niet zo erg, want toen was 

dat nog niet zo lastig, dan 

waren de regels nog niet zo 

streng, dan wisten we er nog 

niks over, en dan moesten we 

ons geen zorgen maken 

(leerling basisonderwijs) 

Heel verdrietige muziek want 

deze periode is heel triest 

omdat je bijna niemand meer 

kan zien, er overlijden veel 

mensen, zo goed als alles is 

anders.  

(leerling basisonderwijs) 

 

  

 De muziek die ik luister 

heeft dus ook een zekere 

shift gemaakt naar de 

eentonigheid en somberheid 

van deze tijd. Voor mij is 

de soundtrack van Corona: 

post-punk, shoegaze, dark 

ambient, noise, black metal. 

(student) 

Ik denk wel dat veel kinderen 

hebben afgezien, ja. Ik weet 

niet of je het TEJO huis kent 

in Leuven? Dat is een heel 

laagdrempelige organisatie van 

therapeuten en psychologen die 

gratis hulp aanbieden. Dat was 

dan altijd digitaal en ik heb 

verschillende kinderen die 

daarnaar gebeld hebben en 

meermaals een babbel mee 

hebben gehad.  

(directie basisonderwijs) 

 

      



 

 

 

DEPRESSIE 

Sommige respondenten getuigden hoe corona en de lockdown hen in zeer donkere, soms 

depressieve of schuldgevoelens duwde. 

 

  

       
     
 Ik zie het echt niet 

meer zitten en voel 

me ook echt niet 

'gesteund' door de 

overheid, krijg 

steeds minder 

"vertrouwen" in de 

mensheid. Alles maar 

dan ook alles gaat 

100 keer zo traag 

als voor corona en 

ik voel me schuldig 

als ik elke avond in 

bed lig te wenen 

omdat het écht niet 

gaat, want "oh ja er 

zijn mensen die het 

nóg erger hebben dan 

wij". Die selfblame 

ga ik steeds meer en 

meer van me afzetten 

en echt beseffen dat 

ook Ik me slecht mag 

voelen. U slecht 

voelen is echt niet 

iets voor "zwakke" 

mensen. School en 

het daarbij horende 

sociaal contact 

heeft ZO een grote 

invloed op welzijn 

van studenten en het 

wordt in deze 

maatschappij ZO hard 

weggemoffeld... 

(student) 

Afstandsonderwijs 

betekent dat 

kinderen veel meer 

uren voor het scherm 

moest zitten. 

Vroeger zeiden we 

dat je maar één uur 

achter de computer 

mocht zitten.  Maar 

nu moet je 4-tal 

uren achter je 

computer zijn. Het 

wordt verwarrend 

voor kinderen en het 

is bovendien ook 

niet gezond. 

Persoonlijk met mijn 

dochter hadden we 

het probleem dat ze 

dat niet wilde doen 

en daarna heeft ze 

zelfs een depressie 

gehad. We gingen 

naar de dokter en 

het was heel 

moeilijk. Normaal 

stuur je ze buiten 

om te spelen en er 

mag niemand in het 

gebouw blijven. 

Normaal moeten ze 

allemaal naar 

buiten. Thuis is het 

moeilijk om daar 

tijd voor te vinden 

als werkende ouder. 

Deze ervaring toonde 

de zwakke kanten. We 

moeten een andere 

methode ontwikkelen 

om de kinderen niet 

thuis op te sluiten. 

(student) 

Je krijgt een slecht 

humeur, depressie. 

Mijn kind is zo een 

beetje nonchalant en 

ze heeft structuur 

nodig, anders loopt 

het mis. We kunnen 

ruzie maken, want, 

bijvoorbeeld, ze 

spijbelt 2 dagen. Ik 

bedoel ze doet niets, 

en in 3 dagen maakt 

ze dan alles, maar 

dan moet ik druk 

uitoefenen en dat is 

niet gezond.  

(ouder) 

 

  

       



 

 

Ik zou tegen mijn kleinkinderen zeggen: wees niet bang! Hoe erg de situatie ook 

mag zijn, ik leerde tijdens de coronatijd dat er altijd hoop is. Dat mensen de 

weg vinden naar elkaar in de meest donkere tijden, dat er altijd verbondenheid 

is, zelfs tussen diegenen met de meest uiteenlopende visies, en dat je nooit 

alleen hoeft te zijn. 

(student) 

 

 

 

7. Lichtpunten en hoop 

 

 

 

 

 

 

Verhaal: familiale problemen komen op scherp 
 

Mijn mama is al jaren ziek, is alleenstaand en die heeft psychiatrische 

problemen. Ik zal het zo noemen, en ja, vorig jaar, als alleenstaande mama is 

dat heel moeilijk. Er kwam veel zorg op mij. Ik heb ook nog een jongere broer, 

en om dat te combineren met school, dat was al heftig in het algemeen, maar 

dan  was ze in het ziekenhuis opgenomen geweest, omdat het gewoon compleet de 

foute kant op ging. Dus mijn broer en ik kwamen er alleen voor te staan en dan 

een maand later is die coronaperiode gekomen. Dus dat was heel veel in één en 

dan hebben wij besloten om bij mijn tante en mijn nonkel te gaan wonen. Dus 

dat was ook een hele aanpassing.  

Mijn mama was toen alleen. Dan is zij alleen en dan moeten wij daar ook niet 

mee geconfronteerd worden. Dan kunnen wij ons focussen op school. Maar 

uiteindelijk voelde zijn zich te alleen en begon ze daarover te klagen. 

Uiteindelijk was het wel goed dat we daar niet zijn geweest. Want, met corona 

hadden we niets meer les op school. Mijn broer die moest uiteindelijk gewoon 

heel vaak thuis zitten. Die zat nog in het middelbaar. Dat was niet okee 

geweest. 

Dus ik was wel heel dankbaar dat ik weg uit die context kon. 

Uiteindelijk heeft dat er toe geleid, ook een beetje met het vooruitzicht op 

een schooljaar dat je vooral online gaat moeten volgen, hebben mijn broer en 

ik besloten om op een studio te gaan wonen. Ik ben hier nu ook op mijn studio. 

Ik ga quasi, niet meer naar huis.  

Mijn mama heeft nu ook iets meer rust. Ze zegt ook wel dat ze ons mist, maar 

ik denk als je nu 24 op 24 bij elkaar zit, … Zij heeft ook geen job. Zij heeft 

niets om handen en ze is zodanig depressief geweest, ja, dat is gewoon niet 

gezond om daar als kind bij te zitten, … Ook al ben ik geen echt jong kind 

meer.  

O: dus dat is ook door corona getriggerd? Ja, dat is inderdaad zo, want de 

jaren daarvoor ging het ook al niet goed met haar, maar het is nu gewoon op 

een extreem punt gekomen, dat zij … Ik heb haar thuis gevonden op de grond, 

die was helemaal zo, dat was heel eng, zo erg was het nooit geweest, maar het 

was nooit echt super goed. Maar ik ging heel vaak bij een vriendin op kot 

slapen of een keer uitgaan en dan kon je een beetje ontsnappen aan die 

situatie, terwijl ja, als we daar nu constant waren gebleven, dat was te zwaar 

geweest, denk ik. 

 (student) 

 



 

 

Ik heb geleerd dat er aan alles een goede en een slechte kant is. Het was niet 

leuk om binnen te moeten zitten en je vrienden en familie te moeten missen,  

maar aan de andere kant heb ik nieuwe hobby’s gevonden en had ik tijd om uit te 

rusten. 

(leerling) 

Ondanks de vele getuigenissen over de negatieve impact van corona op het welzijn van mensen, 

waren er ook veel respondenten die de positieve kanten trachten te zien. Heel wat mensen 

toonden veel veerkracht en deden hun best om zich sterk te houden 

 RUST  

 

 

 

 

Heel respondenten ervoeren vooral de eerste lockdown als een periode van mentale en fysieke 

rust. Voor sommige was het een welkome ontsnapping uit de ratrace van een hectisch leven.  

       
     
 In het begin was ik 

blij, ik zit nu in 

het eerste jaar van 

de hogeschool en 

vorig jaar werd het 

net even te veel. 

Net op het moment 

dat ik het niet meer 

aankon, was het 

school gesloten. Dat 

vond ik wel even 

leuk, het was een 

rustperiode zeg 

maar. Even weg van 

de mensen en dat 

deed wel even deugd 

om alleen te zijn.  

(student) 

Corona associeer ik 

met rustig, stil 

muziekje, of eentje 

waarop je een beetje 

gaat dansen en 

lachen, zoals "a 

lama in my living 

room"  

(leerling) 

Voor wat betreft mij 

rustige muziek, want er 

komt toch zo wat een 

einde aan de ratrace 

waar we de laatste tijd 

inzitten   

(leerkracht) 

 

  

 Voor mij was die 

eerste lockdown 

eigenlijk heel erg 

positief. De 

werkdruk viel een 

weg en ik was ook 

minder gestresseerd. 

Ik had toen ook heel 

veel tijd voor mijn 

masterproef en zo en 

dat was eigenlijk 

ook wel chill daar 

gewoon zo aan te 

kunnen werken. Maar 

ik kan ook zeggen 

dat ik tijdens die 

eerste lockdown ook 

vaak gelukkig ben 

geweest.  

(student) 

Mensen gaan dit heel 

raar vinden, maar 

voor mij voelde het 

echt aan als een 

soort rust. Ik sta 

ook leiding in de 

chiro, wat dan 

stilviel en zorgde 

voor een beetje 

minder 

Druk op mijn 

schouders, iets 

minder 

verantwoordelijkheid

. Ik kon me meer 

focussen op school. 

(student) 

Die crisis is ook wel 

een zegen is geweest 

voor mij, omdat ik 

gewoon thuis kan zijn 

en op een rustig tempo 

voor school kon werken 

zonder druk. 

(student) 

 

       



 

 

 

VEERKRACHT  

Heel wat ouders, begeleiders en leerkrachten spraken hun waardering uit voor de veerkracht, inzet 

en flexibiliteit van jongeren en volwassenen. Ook het feit dat de resultaten ondanks alles goed 

bleven, lokte bewondering uit. 

 

       
     
 Ik wil graag mijn 

kinderen van 11, 15 

en 16 een geschenk 

geven: ‘de 

ontdekking van echt 

vrij te mogen zijn’. 

Ze passen zich 

zonder veel morren 

aan aan deze heftige 

periode. Ze tonen 

hoe flexibel ze 

zijn. Ze leren 

zelfstandig werken, 

plannen, zich 

organiseren, ... ze 

leren ook online les 

volgen,  relaties 

uitbouwen zonder 

elkaar veel te zien, 

dat geluk ook in 

kleine dingen zit... 

Dat de zomer dit 

cadeau mag brengen! 

(ouder) 

Ik zou graag mijn 

twee dochters, mijn 

man en de vele 

pleegkinderen en 

jongeren een warm 

geschenk willen 

geven voor de 

veerkracht, 

verbinding en 

creativiteit die ze 

de afgelopen maanden 

hebben getoond. Zeer 

fier op hen.... 

(mama 

pleegzorgbegeleidste

r) 

Flexibel zijn! Dat is 

wat we deze periode 

leerden. We leefden 

meer van dag tot dag. 

We leerden leven zonder 

veel perspectief. Hier 

en nu en dichtbij. Daar 

zitten ook zeker mooie 

dingen in. Dingen die 

vroeger heel evident 

waren. 

(ouder) 

 

  

 Het verbaast me dat 

de uiteindelijke 

resultaten van de 

studenten de 

verwachtingen dan 

toch wel 

overtreffen. Alsof 

ze volgens een 

compleet ander ritme 

werken. Het is 

alleszins straf om 

te zien hoe de 

studenten zich 

blijven motiveren en 

inzetten zelfs al 

lijkt hun opleiding 

een quasi zuiver 

virtueel gegeven. 

Hoedje af 

(docent) 

Ik denk ook dat er 

meer studenten 

gestart zijn in hun 

lerarenopleiding, 

dat die terug iets 

populairder is 

geworden dus dat 

vind ik een goeie 

zaak. Op 

schoolniveau, ik ben 

heel vaak ontroerd 

geweest om wat ze 

allemaal gedaan 

hebben. Mijn 

appreciatie was er 

al, maar is 

misschien ook nog 

groter geworden. 

(docent) 

Ik kan een boek 

schrijven van wat mijn 

studenten moesten doen 

en ik bewonder hun 

enorm. Nu zijn we een 

jaar verder en 

bewonderen we ze enorm 

voor wat ze gedaan 

hebben, maar er is geen 

vooruitzicht. Ik vind 

dat niet erg, ik vind 

dat verschrikkelijk. 

(docent) 

 

       



 

 

Ik heb geleerd dat we het allemaal best wel goed hebben. Ik heb geleerd om te 

genieten van de kleine momenten zoals een heerlijk tasje thee, een wandeling, 

een goed boek, gezelschap van mijn gezin en een goed bordspel. Corona heeft me 

geleerd om meer te genieten. Hier ben ik zeer dankbaar om. Misschien is het 

belangrijkste dat corona mij eindelijk nog eens heeft laten zien dat er echt 

een gemeenschapsgevoel heerst in Leuven. 

(ouder) 

Ik heb geleerd dat af en toe vertragen en tijd nemen voor kleine dingen, echte 

dingen, nodig en waardevol is. 

(leerkracht) 

ZELFSTANDIGHEID 

Soms haalden jongeren ook aan dat ze dankzij de crisis geleerd hadden om meer zelfstandig te 

werken.  

 

TEVREDENHEID 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast haalden heel wat respondenten aan dat tevredenheid een mooie deugd was. Genieten 

van de kleine dingen, elk moment koesteren, relativeren, niet te veel plannen, samen zijn  en niet 

steeds meer willen, was voor hen een belangrijke les. 

       
     
 Ik heb geleerd hoe 

meer zelfstandig te 

leren,  

(leerling) 

Corona leert je hoe 

je je plan trekt.  

(leerling) 

Ik zeg dan : We 

hebben geleerd om 

zelfstandiger te zijn  

(leerling) 

 

  

       

       
     
 Ik zou mijn 

kleinkinderen 

vertellen dat je 

moet genieten van 

het leven. 

Voornamelijk van de 

kleine dingen des 

leven, en niet 

alleen van 

uitdagende en 

spectaculaire 

dingen. Geniet van 

elke zonneschijn op 

je gezicht, geniet 

van elkaar, geniet 

van tot rust komen, 

geniet van 

wandelingen. Lach, 

omarm, bruis! 

(leerkracht) 

Verplichtingen zijn 

relatief. Ik heb me 

veel te veel 

aangetrokken van 

lesschema’s, 

familiefeesten, 'oh 

morgen zou ik echt 

eens productief 

moeten zijn',... en 

hierdoor uitgaan, 

dates, kotfeestjes, 

... naast mij laten 

liggen (als een 

heuse seut). Nu heb 

ik hier spijt van: 

je weet pas wat je 

mist als het er niet 

meer is.  

(student) 

Leven in het nu - niet 

te veel plannen maken, 

maar genieten van het 

moment en van wat wel 

mogelijk is 

(ouder) 

 

  



 

 

 

GEZONDHEID EN BEWEGING 

Tijdens de lockdown, begonnen steeds meer mensen te beseffen hoe belangrijk een gezonde 

levenstijl en beweging wel niet waren voor de mentale gezondheid. 

 

DOORZETTEN EN HOOP 

Een aantal respondenten deed via het platform de oproep op door te zetten, er het beste van te 

maken, te blijven lachen en het geloof in de toekomst te behouden. 

 

 

 

 Geniet van de 

momenten die je 

samen kunt 

doorbrengen en 

verzamel er zo veel 

mogelijk, want wie 

weet komen er 

momenten dat je een 

ander nodig hebt en 

dat je dan veel 

spijt hebt dat je 

nooit meer tijd met 

die persoon hebt 

doorgebracht. 

(leerling) 

Dat we moeten 

gelukkig zijn met de 

kleine dingen in het 

leven en niet altijd 

naar het buitenland 

moeten om is te 

kunnen genieten van 

een mooie vakantie 

of een rustmoment 

(leerkracht) 

Dat je moet genieten 

van het leven, dat we 

niet zo hygiënisch 

zijn, dat we moeten 

beseffen dat naar 

buiten gaan en mensen 

zien soms niet 

vanzelfsprekend is en 

dat we dat echt nodig 

hebben.  

(leerling) 

 

       

       
     
 Voor mij was vooral 

het probleem om tijd 

te maken om naar 

buiten te gaan en in 

het begin was het 

makkelijker dan op 

het einde. Volgende 

keer dat er zoiets 

gebeurt moet ik 

meteen in actie 

schieten en zeggen: 

elke dag gaan we 

voor een half uurtje 

naar buiten om 

bijvoorbeeld te gaan 

wandelen, met de 

tijd wordt het 

steeds moeilijker. 

(ouder) 

Door lang thuis te 

zitten tijdens de 

coronatijd heb ik 

geleerd dat een 

gezonde levenstijl 

heel erg belangrijk 

is.   

(ouder) 

Beweging is nodig 

voor de mentale 

welzijn  

(student) 

 

  

       



 

 

 

STEUN VAN NAASTEN  

Veel mensen vonden – gelukkig – steun bij hun naaste familie en vrienden. Verschillende mensen 

getuigen hoe de pandemie de gezinsbanden vaak versterkt heeft.  

 

 

       
     
 Blije muziek 

associeer ik met 

corona, omdat het al 

triest genoeg is. 

Vandaar dat we er 

toch een beetje het 

beste van moeten 

maken. En dan kan je 

best niet naar 

trieste muziek 

luisteren anders 

geraak je er 

volledig onder door.  

(leerling) 

Turntables van 

Janelle Monae is het 

lied dat dit jaar op 

een hoopvolle manier 

muzikaal in de verf 

zet: een lied van 

hoop voor de 

toekomst, een lied 

over 

strijdvaardigheid 

tijdens een crisis, 

een lied onderweg 

naar morgen, een 

lied over gelijke 

rechten voor 

iedereen in elke 

situatie...Hope in a 

song!  

(OKAN-coördinator) 

Ik zou een geschenk aan 

mezelf willen geven 

omdat ik alles zo goed 

volhoud. Ik wil ook een 

geschenk geven aan al 

de mensen die mij 

hierbij steunen  

(student) 

 

  

 Ik zou aan mijn 

kleinkinderen zeggen 

dat je soms veel 

geduld nodig hebt om 

het er het beste van 

te maken  

(leerling) 

Op het moment heb ik 

geen voorwerp of 

beeld maar ik denk 

wanneer je over al 

dit grappen maakt 

dat het beter gaat 

gaan met jezelf en 

de mensen om je 

heen.  

(leerling) 

Ik zou het jing en jang 

teken nemen als symbool 

voor corona. Het witte 

gedeelte is dat er nog 

veel hoop voor de 

scholen en het zwarte 

het tegenovergestelde 

(leerling) 

 

       

     
 Mijn familie 

is ook wel 

terug dichter 

bij mij 

gekomen in die 

lockdown en 

dat is ook wel 

belangrijk 

vind ik. Die 

is altijd 

belangrijk 

voor mij 

geweest 

(student) 

Ouders deden ook 

heel enthousiast 

mee aan de 

thuisopdrachten 

die we gaven, ook 

ouders en gezinnen 

waar we het niet 

onmiddellijk van 

verwacht hadden, 

gingen meedoen aan 

de opdrachten. 

(directie 

basisonderwijs) 

Ik en mijn kleinkind maken 

samen oefeningen van Frans, 

Nederlands.....ik ondervraag 

haar … en het is wederzijds: 

zij bezorgt mij opdrachten 

(papiertjes in een potje) om 

uit te voeren.... Zij heeft 

nooit opmerkingen op de 

"maatregelen" Wij begrijpen 

mekaar heel goed! is dat niet 

mooi : 12j en 69 jaar, leren, 

begrijpen,  aanvoelen en 

liefde hebben geen grenzen. 

(grootouder) 

 

  

       



 

 

Op het platform werden ouders en vrienden dan ook uitvoerig bedankt. 

       
     
 Aan mijn moeder, 

omdat ze toen ik in 

quarantaine zat heeft 

ze alles voor mij 

gedaan. 

(uitwisselingsstudent

) 

Mijn ouders voor 

de ondersteuning, 

elke keer wanneer 

er spanningen 

waren mocht ik 

dit bij hen uiten 

(student) 

Mijn moeder! Zonder enige 

hesitatie heeft ze heel 

haar lesmethodiek 

volledig veranderd, en 

hoe! Lesgevend Ã 

l'ancienne, zonder 

PowerPoints, met het 

krijtbord, lichaamstaal 

en een geprint cursusje 

voor corona, naar een 

zoomsessie Ã la carte met 

breakout rooms enz... 180 

graden draaien en nog 

steeds enthousiast 

geweldig lesgeven, dat 

verdient een boeket 

bloemen en een dikke 

pluim. 

(student) 

 

  

 Aan me moeder die er 

elke dag weer klaar 

voor me staat  

(leerling) 

Mijn ouders want 

zei moeten ons nu 

extra hard 

verzorgen en dat 

doen ze goed. 

(leerling) 

Omoe vind ik dat die een 

geschenk verdient omdat 

die helemaal alleen is.  

(leerling) 

 

     
 Ik zou een grote 

doos vol met 

chocolade, koekjes 

en wat foto's van en 

mij en mijn beste 

vriendin maken en 

dat geven aan mijn 

beste vriendin omdat 

ik haar al lang niet 

meer heb gezien en 

wil laten weten dat 

ik haar niet ben 

vergeten deze tijd. 

En zeker er nog voor 

haar ben.  

(LEERLING) 

Dankejewel Elien. 

Iedereen weet dat 

deze tijden moeilijk 

zijn. Maar door 

iedere dag met jou 

te bellen word mijn 

dag toch niet 

verpest. Ik vind het 

belangrijk dat wij 

blijven omgaan :) 

Vanaf nu kroon ik 

jou als 

knuffelcontact 

(LEERLING) 

Ik zou graag via deze 

weg mijn vriendin 

willen bedanken. 

Naast het 

thuisonderwijs, de 

huiselijke knutsel-

academies en de vele 

geïmproviseerde 

avonturen gaf ze ook 

nog eens het beste 

van zichzelf om 

achter de schermen 

het onderwijs te 

ondersteunen. Ik wens 

haar graag een kind-

vrij weekend toe (met 

mij). :)  

(OUDER) 

 

  

     
 Mijn oudere zus omdat ze mij 

blijft steunen. Ik zou haar een 

bloemetje geven omdat ze dat 

graag heeft. 

(STUDENT)  

Ik zou een geschenk willen geven 

aan mijn oudere broer die in het 

eerste middelbaar zit, omdat hij 

veel examens heeft en hard moet 

werken. Ik zou hem iets geven 

dat hij heel graag heeft en niet 

te veel kost. 

(LEERLING BASISONDERWIJS) 

 

  

       



 

 

 

ONDERSTEUNING VAN DERDEN  

Daarnaast vonden mensen ook steun bij begeleidingsdiensten, studentenkringen of in de buurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 Ikzelf heb daar persoonlijk 

eigenlijk weinig negatieve 

dingen aan ondervonden ook 

omdat ik wel mijn toegangen 

naar mentaal hulp of naar 

studiebegeleiders heel goed 

ken, ik ben ook vroeger al 

naar de psycholoog geweest 

bij het studievoorziening 

centrum, dus weet ook wel 

welke hulpbronnen zijn. 

(student) 

O: Heb je ook voldoende het 

vangnet aan de KULeuven? Ja, 

er zijn wel regelmatig dingen 

die ik zie over mentaal 

welzijn en de 

studiebegeleiding. En wij 

hebben ook psychologen waar je 

naartoe kan en verschillende 

mensen, dus ze zetten daar wel 

op in. Dat heb ik al gezien 

(student) 

 

  

 O: welke initiatieven zijn 

genomen? Ja, ik vind dat onze 

studentekring haar best doet 

om online dingen te doen en 

ook buiten activiteiten en de 

universitaire parochie 

organiseert zo van die 

wandelingen, die op het 

kwartier vol zitten, waar je 

gewoon met drie studenten 

afspreekt om een toertje te 

doen. Mensen doen hun best.  

(student) 

Onze wijk heeft heel wat 

dakconcerten georganiseerd 

tijdens corona. Het was zeer 

bijzonder om te zien dat de 

wijk, die elkaar eigenlijk 

niet zo goed kent, toch in 

deze tijd een groot 

samenhorigheidsgevoel heeft 

gecreëerd. 

(ouder) 

 

      



 

 

Ik denk dat er heel veel te leren valt uit deze periode. Dat het langs de ene 

kant heel wat pijnpunten gaat blootleggen, maar langs de andere kant ook heel 

wat positieve punten. Het is ongelofelijk om te zien hoe iedereen eigenlijk als 

één is samengekomen tegen het virus. En wat we op zo een korte tijd hebben 

kunnen realiseren. Langs de andere kant is het ook duidelijk waar we nu moeten 

op inzetten. Het wegwerken van die sociale kloof en iedereen gelijke kansen 

geven. En ervoor zorgen dat er genoeg aandacht is voor het mentaal welzijn van 

de leerlingen. 

(sociaal werk) 

Ik lig wakker van de mentale gezondheid van leerlingen momenteel. Kan hier niet 

meer op ingezet worden, ligt de focus tijdens het online onderwijs niet te veel 

op kennisinhouden overbrengen en verliezen we het contact met de leerlingen 

niet? 

(student) 

DEEL 2: SUGGESTIES VOOR DE TOEKOMST 

 

 

 

 

 

 

Deze woelige coronaperiode heeft heel wat pijnpunten bloot gelegd waaruit we veel geleerd 

hebben. Zo hebben we geleerd dat je als leerkracht/school zijnde een goed evenwicht moet 

zoeken tussen het behalen van de eindtermen en het mentale welzijn. Anderzijds is het meer dan 

ooit duidelijk geworden hoe belangrijk het is om de dialoog met elkaar aan te gaan. En ten derde 

moet er voldoende ondersteuning ingebouwd worden. 

1. Evenwicht eindtermen en welzijn 

 

 

 

 

 

Om welzijn te garanderen voor elke leerling is het volgens heel wat respondenten belangrijk om de 

druk vanuit de onderwijsdoelen te verminderen. De nadruk in scholen ligt sterk op het behalen en 

evalueren van leerdoelstellingen. Velen halen aan dat dit ten koste gaat van het welbevinden. Om 

te presteren is het echter essentieel dat jongeren zich goed in hun vel voelen. 

Voor velen werd tijdens corona duidelijk dat scholen en leerkrachten de eindtermen te sterk 

voorop stellen en dat dit niet zelden ten koste van het welzijn gaat.  

Daarom vinden vele dat leerkrachten welbevinden ook als doelstelling moeten invoeren om zo een 

juiste balans te vinden tussen de eindtermen en het welbevinden. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

      

 Normaal is dat, je hebt de 

brede basiszorg, maar ik zou 

nog meer hameren op het 

welbevinden. Ik denk dat 

sommige leerkrachten dat te 

weinig doen. Ok, je moet je 

leerstof geven, maar eerst 

komt het welzijn. Die 

doelstellingen behalen, 

sorry, als het niet gaat in 

uw klas, … Er is iets 

gebeurd, dan gaat het niet. 

Je kan het nog forceren hoe 

je het wil, maar dan gaat 

het niet. Twee uur daarna 

ben je pomp af, omdat je het 

hebt geforceerd en de 

leerlingen hebben er niets 

uit gehaald. Dus het beeld 

dat leerkrachten enkel die 

leerplandoelstellingen 

moeten bereiken, laat dat 

beeld weg. Het beeld van: ik 

moet dit bereiken ik moet 

dat bereiken.  

(leerkracht secundair 

onderwijs) 

Niet te veel druk is 

belangrijk, denk ik, van die 

eindtermen. Het welbevinden 

van het kind en de jongere is 

ook heel belangrijk. En 

daarmee bedoel ik niet dat we 

niets meer moeten kennen in de 

scholen, maar ik denk wel dat 

er een goede balans moet zijn. 

Als je je slecht in je vel 

voelt, kan je ook niet goed 

leren. Dat is voor iedereen 

zo. Ik denk dat daar ook het 

zoeken is 

(medewerker 

samenlevingsopbouw) 

 

  

 Als ik denk aan de minister 

van onderwijs dan ben ik bang 

dat het alleen maar erger 

wordt en nog meer de focus op 

kennis en de middenklasse zal 

liggen. Dat daar de accenten 

nog meer naar toe gaan en dat 

het voor kwetsbare groepen er 

niet makkelijker op wordt. De 

minister focust alweer op 

kennis, het optrekken van het 

niveau, want we gaan 

achteruit. Ik kan moeilijk in 

zijn hoofd kijken, maar ik 

denk dat hij het heel 

eenzijdig bekijkt. Mogelijks 

heeft hij het volledige 

plaatje van het onderwijs wel 

door, maar heeft hij een 

vooropgezet plan en gaat dat 

één richting uit.  

  

(begeleider gezinnen in 

armoede) 

En niet te veel druk denk ik 

op die eindtermen, en ja, het 

welbevinden van het kind en de 

jongere is ook heel 

belangrijk, en daarmee bedoel 

ik niet dat we niets meer 

moeten kennen in de scholen, 

maar ik denk wel dat er een 

goede balans moet zijn. Als je 

je slecht in je vel voelt, kan 

je ook niet goed leren. Dat is 

voor iedereen zo. Ik denk dat 

daar ook het zoeken is 

(sociaal werk) 

 

      



 

 

2. Dialoog aangaan 

Werken aan welzijn van jongeren moet in dialoog gebeuren. Het is belangrijk om eerst te  

sensibiliseren en dan pas te verbaliseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 Veel jongeren, van wat ik 

gehoord heb, voelen zich ook 

geviseerd, door de andere 

mensen, van die hangen samen, 

er wordt nogal snel stempel op 

geplakt, eh, … wij hebben een 

tijdje, ook een groepje gehad 

met de gemeenschapswacht, de 

politie, ik en mijn 

diensthoofd, en iemand van de 

jeugddienst, om zo wat 

overlast, … en samen, 

hangjongeren, samenscholingen, 

te gaan aanpakken, of kijken 

of er klachten zijn, … en ja 

daar kwam vooral uit, dat de 

jeugddienst heel hard zijn 

best doet om met jongeren in 

dialoog te gaan, en dat dat 

heel fel helpt, en dat 

jongeren zich wel geviseerd 

voelen, maar niet slechte 

intenties hebben, die doen ook 

gewoon wat dat ze kunnen. Het 

is allemaal niet gemakkelijk, 

maar de initiatieven die daar 

worden genomen, daar ben ik 

minder van op de hoogte. We 

hebben wel die 

sensibiliserende campagne 

gedaan in het voorjaar, eh, 

maar ja, … 

(medewerker stad) 

Ik denk dat het doel heel fel 

was: worden de 

coronamaatregelen 

gerespecteerd? En we gaan 

vooral inzetten op 

sensibiliseren eerder dan 

verbaliseren en we gaan de 

politie niet inschakelen, 

tenzij het echt moet. Eh, dat 

ja, gewoon, we hebben 

outreachers gehad die echt in 

dialoog gingen en die rond 

gingen in de stad, en bij de 

jongeren eens gaan horen, van 

hoe gaat het, en denk aan uw 

mondmasker, op een heel 

vriendelijke gewone manier. 

(medewerker stad) 

 

 

 

 

  

 Ik hoop dat als het allemaal 

gedaan is dat we snel terug 

allemaal samen, expliciet de 

verbinding leggen. Dat je 

vergaderingen hebt samen omdat 

je er tijd voor maakt,  

Het is doordat al dat spontane 

weg is dat dat, moeilijker 

wordt om die verbinding te 

leggen. We hebben ons vizier op 

die jongeren, maar net dat wat 

we nodig hebben om het beter te 

maken, zit hem in contact  .  

  

(medewerker stad) 

Dus dat vind ik zo erg er aan. 

Je moet zo heel erg inzetten 

op … we hebben dan een gesprek 

gehad, met de jongeren en de 

directies, dat was een kei tof 

gesprek, heel constructief, 

heel warm, daar was helemaal 

niets … 

En je krijgt ruis op lijnen, 

omdat we gewoon de lijnen niet 

meer hebben. Terwijl zodra je 

het kan, zodra je elkaar in de 

ogen kan kijken, elkaar kan 

spreken, dan zeggen wij 

eigenlijk van: ik begrijp 

alles wat je zegt, en dus ook 

ok, hoe gaan we dat beter 

maken? (medewerker stad) 

 

      



 

 

Daar in recht blijven staan vraagt wel veel voor uw ondersteuning en vorming 

voor leerkrachten die dagdagelijks veel kinderen in hun klas hebben of zeker 

toch ook een aantal kwetsbare kinderen 

(sociaal werk) 

Ook het feit dat het zo, voor mensen met een financieel moeilijkere situatie, 

goedkoper wordt aangeboden, dat vind ik ook heel belangrijk. Dat is ook een 

grote drempel. Als je 60€ moet betalen voor een sessie. Ja, als jongere, 

probeer dat maar te doen, hé. Of je moet dat aan je ouders gaan vragen 

 

3. Ondersteuning  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar de toekomst toe is het belangrijk dat we op termijn een breed ondersteuningsnetwerk 

uitbouwen voor zowel leerkrachten als voor (kwetsbare) kinderen. Daarnaast is het ook belangrijk 

dat psychosociale hulp betaalbaar wordt, wat nu vaak niet zo is. 

  



 

 

 

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


