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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, promotor)  

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

4. Afstandsonderwijs en digitalisering (Robin Denruyter) 

Dit artikel bevat de inzichten m.b.t. deelthema twee: rol van beleid, schoolleiderschap, zorg en de 

impact van corona op gelijke kansen. 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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Dikke pluim voor directies die elke verandering van  richtlijnen 

moeten implementeren in hun school, rekening houdend met het 

welbevinden van leerlingen, leerkrachten en ouders. Chapeau! 

(kleuterleidster)  

Dikke pluim voor directies die elke verandering van  

richtlijnen moeten implementeren in hun school, rekening 

houdend met het welbevinden van leerlingen, leerkrachten 

en ouders. Chapeau!” (Kleuterleidster)  

 

DEEL 1: ERVARINGEN TIJDENS CORONA 

Dit deel vat de diversiteit aan ervaringen van de respondenten inzake beleid, schoolleiderschap, 

zorg en de impact van corona op gelijke kansen samen.  

De stemmen van SOM1000 brachten in eerste instantie naar boven hoe groot de uitdagingen (1) 

waren waar de coronamaatregelen scholen voor stelden. Ten tweede benoemden de deelnemers 

dat corona om sterk leiderschap (2) in het onderwijs vroeg en over welke competenties een 

sterk schoolleider tijdens corona diende te beschikken. Een derde deel belicht het Vlaamse 

onderwijsbeleid (3) en hoe dat werd ervaren, waarna een vierde deel ingaat op de 

samenwerking in Leuven (4). Vervolgens behandelt paragraaf vijf hoe Corona de ongelijkheid 

(5) in de samenleving en in het onderwijs volgens de deelnemers vaak vergrootte. Aansluitend 

daarbij komt in deel zes de inzet van zorgmedewerkers (6), scholen, CLB en sociale 

organisaties voor gelijke kansen aan bod en in deel zeven hoe moeilijk het is om die gelijke 

kansen (7) ook om te zetten in de praktijk. Ten slotte gaat deel acht over de drempels (8) die 

jongeren ervaren naar zorg en dienstverlening.  

 

1. Coronamaatregelen stellen scholen voor grote uitdagingen  

 

 

 

 

 

De voortdurend wijzigende maatregelen zorgden voor grote uitdagingen in het onderwijs. De 

schoolleiding had een belangrijke rol in het omzetten van de coronamaatregelen naar de praktijk. 

De directie werd op het platform dan ook zeven keer bedankt voor haar inspanningen! 

 

   
 Ik vind dat iedereen die betrokken 

is bij onderwijs wel een geschenk 

verdient. De impact op leerlingen 

en leerkrachten wordt al vaak 

benoemd en is overduidelijk. Maar 

ik vind zeker dat ook de impact op 

directie-, secretariaat-en 

coördinatie teams niet onderschat 

mag worden. Zij moeten nieuwe 

richtlijnen in de praktijk brengen. 

Deze veranderen dan nog om de 

haverklap, niet zelden in een 

weekend of vakantie. Die mensen 

hebben dit jaar al zo veel extra 

dingen moeten doen, je merkt dat 

zij echt moe zijn. (leerkracht 

secundair onderwijs) 

Bij deze een pluim voor alle 

directies van onze scholen. 

Sinds maart worden de 

veiligheidsmaatregelen voor de 

scholen intens opgevolgd. Na 

iedere veiligheidsraad slagen de 

directies erin om snel te 

schakelen: intern overleg, 

ouders en personeel informeren, 

schoolorganisatie aanpassen,  

noodzakelijke materialen 

aankopen zoals mondmaskers,  

ontsmettende handgel, … Een 

welverdiende pluim voor alle 

directies van onze scholen. 

(coördinerend directeur) 

 



 

 

 De voorbije maanden waren voor alle 

onderwijsmakers een echte 

uitdaging. Op sommige momenten om 

de dag andere regels, andere 

voorwaarden, contact houden met 

leerlingen, opeens helemaal of 

deels digitaal, laptops zoeken en 

vinden,... Wow. Ik ben helemaal 

onder de indruk van de 

flexibiliteit, de blijvende drive 

van elke Leuvense onderwijsmaker. 

(medewerker stad) 

Voor mij was dat als directeur 

heel hectisch. In die zin dat 

mensen van mij als directeur 

toch wel wat ondersteuning 

verwachten van: wat komt er op 

ons af? en hoe moeten we dat 

doen? Op een gegeven moment 

dacht ik, ik word, zot, er komen 

zo veel vragen binnen, en je 

moet ook je eigen school 

draaiend kunnen houden. De 

leerkrachten moesten ondersteund 

worden, online lessen geven: hoe 

doen we dat? Met welk platform 

werken we? Iedereen zit daar met 

iets anders bezig: je kan niet 

alles kunnen hè. Die eerste 

maand dat was voor mij 

hel.(directie basisonderwijs) 

     

 

COMMUNICATIE OUDERS    

De communicatie met onzekere of twijfelende ouders vroeg om een permanente inspanning van 

directie en scholen. De pandemie en de maatregelen verdeelden de samenleving. Er waren zowel 

mensen die de pandemie onderschatten als mensen die heel ongerust waren. 

 
In eerste fase moesten ouders overtuigd worden: van uw kind moet naar school 

komen. Toen dat kinderen stillekes aan terug naar school mochten, waren er ook 

mensen die niet durfden in het begin. Allez, dat motiveren, dat is enorm 

tijdsintensief, maar als dat dan lukt dan haal je daar ook iets positief uit. 

(directie basisonderwijs) 

  

 
Ouders, je krijgt daar weerwerk. Je hebt believers en non-believers. Ik denk dat 

dat de grootse moeilijkheid geweest is in heel dit verhaal. Doordat het zo nieuw 

was en er zo veel elementen onduidelijk zijn. En dat je gewoon verschillende 

stromingen hebt. In het geheel was dat soms moeilijk. (medewerker stad Leuven)

  

 
NOOD AAN PREVENTE EN ICT      
Naast het voortdurend schakelen, zorgden ook de toegenomen nood aan veiligheid, de sterkere 

inzet op preventie en grotere nood aan ICT-infrastructuur, voor bergen werk voor de schoolleiding. 

 
Heel het gedoe van veiligheidsmaatregelen, rond eenrichtingsverkeer, en 

risicoanalyse, en draaiboeken. Ik heb me daar ook zelf in moeten verdiepen. Op 

een gegeven moment is het zo van ok: ik denk dat ik weet hoe het in elkaar zit. 

Ik zeg dat heel voorzichtig, en dan spreek je af met de preventie-adviseur, om 

die gegevens met die mensen te delen en dan besef je toch van, ik weet er nog 

niet de helft van. (lacht) En dan doe je verder en bellen en doen, en ja, en dan 

die informatie delen. Hetzelfde met ICT. Je hebt in elke school een ICT-

coördinator. Nu is ook die opdracht verruimd ook. Dat was een van mijn 

belangrijkste opdrachten in die periode. (directie basisonderwijs)  



 

 

 

2. Sterk leiderschap 

Veel coördinatoren en directeurs/trices toonden sterk leiderschap in Coronatijden. De 

respondenten benoemden ook de kwaliteiten van een sterk schoolleider tijdens corona: 

 

FLEXIBILITEIT & DAADKRACHT        
Heel wat schoolleiders toonden veel flexibiliteit. Ze moesten snel beslissingen nemen en 

veranderende maatregelen snel omzetten naar de praktijk. Deze daadkracht kon op veel 

waardering rekenen. 

 

   
 De coördinatie en organisatie van 

de coördinatie en directie uit kan 

niet onderschat worden. Hoe snel 

zij de school hebben kunnen 

aanpassen en al het werk dat er 

bij kwam kijken. Daar heb ik enorm 

veel respect voor. Moest je het nu 

opnieuw kunnen doen, zou je het 

zeker beter kunnen doen, maar die 

overschakeling is helemaal uit het 

niks uit de grond geschoten. De 

school heeft hier zeker zijn best 

in gedaan volgens mij. 

(leerkracht) 

Ik denk dat de directeurs die 

heel goed gedijen in een context 

die veel verandering, nu tot hun 

recht kwamen. Het is een context 

die heel veel flexibiliteit heeft 

gevraagd. De regels zijn soms 

zonder overdrijven dagelijks 

veranderd. Dat vraagt een enorme 

flexibiliteit en veel geduld ook 

om een heel draaiboek te maken, 

heel je school in te richten op 

een manier, om het de dag erna op 

een andere manier te moeten doen, 

dat is eigenlijk om te wenen, hé. 

(medewerker stad) 

 

 De directeur bij ons heeft altijd 

ook een mail gestuurd voordat er 

zelfs een beslissing genomen werd 

genomen vanuit de Veiligheidsraad. 

Ik weet nog net voor de 

herfstvakantie. Dat we niet wisten 

of het ook nog eens een week 

verlengd ging worden. Toen had de 

directeur al gezegd: neem alle 

boeken mee naar huis, je weet 

nooit, of dat de vakantie verlengd 

gaat worden, of dat het 

afstandsonderwijs gaat zijn. Stel 

dat dat niet het geval is, dan heb 

je materiaal op zijn minst al 

thuis liggen. En toen had hij ook 

al optie gegeven om laptops mee te 

nemen. Dus hij speelt daar heel 

hard op in en ook gewoon dat er 

elke dag op school een 

zorgleerkracht is, nu tijdens het 

afstandsonderwijs. Zodat de 

leerlingen wel ergens 

terechtkunnen mocht er iets zijn. 

Ik kan ik niets aanmerken op vlak 

van beleid. (leerkracht) 

Ik vind dat de KULeuven of de 

rector toch altijd goed geweest 

is in communicatie. Je moet weten 

dat het voor die mensen ook niet 

gemakkelijk is geweest. Het is 

altijd gemakkelijk om commentaar 

te geven, maar zij wist evenveel 

als ons. Hij kon niet weten wat 

er stond te gebeuren en welke 

adviezen de overheid ging 

opleggen. Ik denk dat de KU 

Leuven op heel korte tijd een 

heel grote aanpassingen gedaan en 

ik vind dat ze dat goed hebben 

gedaan. Ik denk dat het ook 

moeilijk is om een hele 

universiteit te regelen op die 

manier, op zo een korte tijd ook, 

dus met de korte tijd die ze 

hadden, ben ik wel tevreden. 

(student) 

     

 

 



 

 

DUIDELIJKHEID & KADER         
Vele respondenten waardeerden het als de schoolleiding er in slaagde  duidelijkheid te creëren en 

de complexiteit te reduceren. Hij of zij moest volgens hen duidelijke lijnen uitzetten, een kader 

creëren, dat in overleg vorm krijgt, verantwoord wordt en dat mensen zelf invulling kunnen geven. 

De rector heeft geprobeerd om enerzijds te luisteren en toch een aantal lijnen 

uit te zetten. Hij heeft ook beslissingen genomen die hij niet wilde nemen. Niet 

noodzakelijk omdat iedereen dat geadviseerd had, maar omdat dat het enige was 

dat politiek haalbaar was. Ik blijf hem een heel integere figuur vinden. Die 

speelt geen spel. Ik denk wel dat hij de studenten heeft proberen te vrijwaren. 

Hij heeft kunnen structuur bieden aan mensen. Een kader creëren waarin mensen 

hun job kunnen doen. En geruststellen. En niet voortdurend wisselen. Een kader 

hebben waarmee mensen aan de slag kunnen, waarbinnen mensen kunnen reageren en 

denken. Dat wil niet zeggen dat dat kader alles beslist, maar bijvoorbeeld: in 

plaats van wat ze nu zeggen voor de erediensten. Dat is dwaas. Je kan wel 

zeggen: ah, elke aanwezige heeft zo veel vierkante meter nodig. Dan kan iedereen 

aan de slag. Zo’n dingen. En blijven zeggen: waarover gaat het? Waar gaan we 

naartoe? En mensen steunen.  Goede leiders zijn mensen die het kunnen combineren 

om te luisteren en lijnen uit te zetten, mensen die verder kijken, die zowel aan 

individuen, als aan de organisatie perspectief kunnen geven. (docent) 

  

 
 
AFSTEMMING & COMMUNICATIE         
 

Daarnaast vinden respondenten het belangrijk dat een  schoolleider eenduidig en helder 

communiceert en zorgt voor afstemming in zijn team. Leerlingen of begeleiders van leerlingen 

vinden het belangrijk dat de verschillende leerkrachten op een vergelijkbare manier werken. Leren 

wordt een stuk makkelijker ervaren als de deadlines worden afgestemd, het aantal digitale 

platformen wordt beperkt en één webstek wordt voorzien met alle essentiële info. 

   
 Wij werken via zoveel dingen. Dat 

is niet zoals bij mijn zus is dat: 

alles is via smartschool. Bij ons 

is dat smartschool en google 

classroom, en ook die mijnheer van 

wiskunde die doet alles via mail, 

en dat is zo verwarrend omdat je 

alles moet nakijken, en de ene 

doet een meet via smartschool en 

de andere via classroom en de 

andere zit op zoom, dat is 

redelijk verwarrend. Ja, bij ons 

op school is het niet goed 

georganiseerd, in andere scholen, 

zoals bij mijn zus, is het beter 

georganiseerd. O: dat hadden ze 

beter moeten afspreken? R: Ja! 

(leerling) 

 

Ik denk dat scholen nog meer 

moeten nakijken om hele 

duidelijke, simpele, en 

eenduidige communicatie te 

hanteren: dat alle taken op één 

en dezelfde manier toekomen op 

smartschool, dat alle taken of 

het een of het ander 

onlineplatform, op één en 

dezelfde manier verstuurd kunnen 

worden, en niet de ene leerkracht 

zo, de ene een pdf, de andere een 

word, de volgende nog iets 

anders, dat zijn allemaal kleine 

drempels. En ook:  de deadlines 

beter op elkaar afstemmen: altijd 

van de maandag tot de woensdag 

bijvoorbeeld, en iets anders van 

woensdag tot vrijdag. Het doet er 

niet toe, maar dat de 

leerkrachten samen kijken. 

(medewerker bijzondere jeugdzorg) 

 



 

 

 Wij mochten bij ons op school zelf 

niet communiceren over het 

afstandsonderwijs. De directie 

heeft dat niet uitdrukkelijk 

gezegd, maar ze zeiden: wij gaan 

met ons directieteam communiceren 

en het enige wat wij als 

leerkrachten moesten doen, was op 

eenzelfde manier een 

opdrachtformulier maken en op 

dezelfde plaats uploaden. En dan 

zo hetzelfde nieuwsbericht posten 

per vak. Dus dat is eigenlijk 

exact hetzelfde per vak. Dat 

zorgde dus voor een eenduidige 

communicatie. (leerkracht) 

O: wat zijn dingen die je 

positief verrast hebben? Ik denk 

nu meteen de communicatie vanuit 

mijn faculteit dit schooljaar. 

Dan was er ook een speciale 

coronapagina opgemaakt van onze 

faculteit, waarin heel duidelijk 

stond in welke code we zaten, en 

wat dat betekende, zoveel 

zitplaatsen vrij, hier is een 

link naar de inschrijvingspagina. 

Dat was wel fijn om dat in één 

pagina te hebben. (student) 

     

 

WAARDEREN & MOTIVEREN         
In coronatijden bleek het voor de respondenten essentieel dat een schoolleider rust bracht, het 

team motiveerde, problemen benoemde en erkende, aanspreekbaar was en luisterde naar 

feedback van medewerkers, leerlingen en ouders. 

O: Als ik een mail stuurde naar de directie met vragen dan kwam er snel 
antwoord. Het feit dat er eigenlijk vrij direct werd gereageerd was voor mij 

zeker positief en dat er regelmatig een mail kwam van collega’s met: ik 

apprecieer wat dat jullie doen. Een positieve bevestiging naar het team toe is 

elkaar respecteren met hoeveel inzet we erin steken en dat is mooi. (docent) 

We hebben heel regelmatig via smartschool een berichtje gekregen van de grote 

directie, van de campus directie. Hierin stond: we denken aan jullie, we zijn 

trots op jullie. Ook mails van ouders met complimenten werden doorgestuurd naar 

ons. Dat geeft toch een boost. Op dat vlak vind ik dat de directie dat toch goed 

had gedaan. We zijn nu sinds een maand of twee op vraag van de directie, heel 

hard aan het inspelen op het welzijn van het personeel. De directie heeft de 

oproep gedaan van kunnen jullie daar een werkgroep rond organiseren, waar ikzelf 

in zit. Hiermee willen we zoveel mogelijk corona proof activiteiten organiseren 

voor de collega’s omdat we wel merken dat heel zwaar aan het worden is. 

(leerkracht)  

 

 
KWALITEIT BEWAKEN          
Eén leerkracht haalde aan dat het belangrijk is om de kwaliteit te waarborgen. In zijn school was 

het verschil in inzet tussen leerkrachten tijdens de pre-teaching groot. Hij had graag gezien dat de 

directie dat sterker had opgevolgd.  

De directie had daar wat strenger moeten optreden, vind ik. Ik denk dat er een 

algemene oproep moest geweest zijn: van geef les ook in pre-teaching voor alle 

leerkrachten. Het maakt niet uit hoe je het doet, maar je moet minstens 5u in de 

week les, of taken, of filmpjes, maar geen toetsen, maar wel meer les. De 

directie had daar echt op moeten hameren, maar dat is eigenlijk niet gebeurd of 

heel beperkt. (leerkracht) 



 

 

3. Vlaams onderwijsbeleid  

De deelnemers van SOM1000 waren niet altijd mals voor het Vlaamse coronabeleid voor 
onderwijs. Zowel de communicatie en de vele wijzigingen wekten ergernis op in het onderwijsveld. 
Het feit dat het basisonderwijs volledig haar deuren kon openen werd dan weer gewaardeerd. Dat 
gold ook voor de aandacht voor kwetsbare groepen. 
 
VERWARRENDE COMMUNICATIE           
Niet zelden leidde de communicatie over de invoering van die maatregelen tot wrevel. Hoewel er 

veel begrip was voor de uitzonderlijkheid van een pandemie en hoewel mensen de noodzaak van 

vergaande maatregelen inzagen, ervoeren de respondenten de communicatie als verwarrend, 

stroef en te laat. De maatregelen wijzigden op het laatste. Dat leidde tot onduidelijkheid, 

tijdverlies en frustratie. Vooral het feit dat de communicatie soms via de media verliep, werd aan 

de kaak gesteld. 

   
 We zijn meteen in actie geschoten 

na de maatregelen, maar ik zou het 

jammer vinden als die uitspraak 

wordt gekoppeld aan “kijk eens hoe 

goed het beleid dat heeft gedaan”. 

Dan denk ik ja sorry, nee dat is 

niet waar. Jullie hebben ons voor 

een heel groot struikelblok gezet. 

De overheid heeft heel laat 

gecommuniceerd over bijvoorbeeld 

eerste Lock Down. Nu, daar konden 

ze niets aan doen, want dat was 

voor iedereen onverwacht, maar ook 

het afstandsonderwijs tijdens de 

krokusvakantie, de afkoelingsweek 

ervoor. Dat was maar een week 

eerder gecommuniceerd, denk ik. 

Toen is het ook nog eens vakantie 

geworden en geen afkoelperiode 

meer. Dan moest er eigenlijk heel 

snel ingespeeld worden op die 

afkoelingsweek. Om erna te horen 

dat het toch vakantie werd, 

waardoor al het werk verloren ging. 

Dat is zuur. (leerkracht) 

Een minder mooi punt uit het 

voorbije jaar is de 

communicatie naar de scholen 

toe. Meer specifiek de 

communicatie over het beleid en 

de doelstellingen van de 

regering tijdens de 

coronaperiode. Die verliep vaak 

stroef wat frustratie en 

tijdsverlies als uitkomst had. 

Regelmatig tot vaak kregen de 

scholen eerst te horen wat ze 

moesten gaan doen in de media. 

Daarna pas kregen ze een 

briefing toegestuurd en 

uitgelegd wat ze moesten gaan 

doen. Dit kwam niet goed over 

naar ons toe. Als gevolg 

belandden er ook veel 

planningen en roosters in de 

vuilbak doordat alles snel 

moest verlopen. Leerkrachten, 

ouders en leerlingen zaten dan 

ook met veel 

vragen.(coördinerend directeur 

secundair onderwijs) 

 

 Ik moet zeggen het was veel blabla. 

De minister wilt wel van alles, 

maar hij is zo wispelturig. Als 

iemand iets anders zegt, gaat hij 

op die kar en dat was zeker in mei 

en juni zo. Dan veranderde dat om 

de twee dagen omdat hij eigenlijk 

op federale niet veel te zeggen 

had, maar toch wel iets op Vlaams 

niveau wou forceren. Of hij het 

goed aanpakt, vind ik moeilijk om 

te zeggen, want het is de eerste 

keer voor iedereen en voor alles. 

(kleuterleidster) 

De overheid communiceerde 

telkens zeer laat. Ze 

communiceerden eerst in de 

media en dan hol je als 

directeur dus echt achter de 

feiten aan. Er is een moment 

geweest dat we een heel nieuw 

actieplan hadden gemaakt. Dan 

werd er gezegd dat het toch 

niet zo mag. Toen hebben we 

gezegd ‘foert’ nu gaan we het 

houden zoals het is. Ik heb mij 

over het algemeen niet 

ondersteund gevoeld omdat de 

communicatie slecht verliep. 

(directie basisonderwijs) 

     



 

 

 
NOOD AAN CONTINUÏTEIT     
De respondenten hadden liever meer continuïteit, standvastigheid en duidelijkheid in het 

Vlaamse/Belgische beleid voor het onderwijs gehad. Ze pleitten eerder voor een langere periode 

strengere maatregelen, dan voor voortdurende wijzigingen of pogingen tot versoepelingen. De 

indruk leefde dat de minister onvoldoende de impact van zijn beslissingen voor het werkveld kon 

inschatten.  

   
 Wat ik wel vind is dat de 

regering een vast standpunt moest 

hebben. Voor de leerlingen was 

het soms heel stressvol om te 

zien dat de regels elke week 

veranderen. Dit was voor de 

leerlingen heel moeilijk. Voor de 

school was het moeilijk om zich 

telkens aan te passen aan de 

nieuwe beslissingen. 

(zorgmedewerker) 

 

 

Hetgeen wat mij een beetje tegen 

stak was, dat er op een bepaald 

moment heel veel constant 

veranderende. Zeker in het begin. 

Maar dat was wel echt voor de 

school heel vermoeiend. Elke week 

iets anders. Ik denk dat ze daar 

gewoon van het begin duidelijker 

rechtlijnige of op langere 

termijn een visie hadden moeten 

bekijken wat dat nog altijd is 

vind ik. (leerkracht 

basisonderwijs) 

 

 Ik begrijp al die regels, maar 

kunnen ze dat niet op lange 

termijn doen? Dat we een week 

thuis werken een week op school 

of een afkoeling dag. Ze hebben 

ons toch wel aan het lot 

overgelaten, denk ik.” 

(leerkracht) 

Ondertussen heeft men daarin 

geleerd, en legt men dingen vast 

voor langere periode. Dat geeft 

wel een rust. Maar in de 

beginperiode, maar niemand wist 

tegoei hoe lang gaat dat duren, 

gaat dat werken? Dat onzekere dat 

daar rond hing, dat was wel een 

hele moeilijke, je kan dan wel 

stappenplannen doorgeven, naar de 

directies of de leerkrachten, 

maar die zijn dan op een mum van 

tijd achterhaald, omdat er dan 

weer iets nieuws bij komt.” 

(directie basisonderwijs) 

     

  

BASISONDERWIJS OPEN      
Het feit dat het basisonderwijs vanaf september 2020 volledig open kon, werd gewaardeerd. 

Wij willen de minister van onderwijs bedanken omdat de lagere scholen open 

mochten.(leerling basisonderwijs) 

Wat ik wel goed vond is dat ze wel geprobeerd hebben voor op het einde van het 

schooljaar iedereen terug naar de school te halen. Dat vond ik, voor de lagere 

school toch, een hele belangrijke. Je merkte wel echt dat de kinderen die niet 

terug naar school mochten, dat was echt niet meer gemakkelijk thuis. Die waren 

het ook zelf een beetje beu en die hadden gewoon nood elkaar nog is te zien. 

Eigenlijk vind ik het ook positief dat ze de lagere scholen nu zo lang mogelijk 

proberen open te houden. Want eigenlijk merk je wel dat er een serieuze 

achterstand is bij bepaalde leerlingen sinds dat die zijn thuis geweest. Ik hoop 

dat wij zo lang mogelijk gaan mogen openblijven. Dat vind ik wel een belangrijke 

dat ze daar echt op inzetten. (leerkracht basisonderwijs) 

 



 

 

KWETSBARE GROEPEN OP SCHOOL         
Ook de aandacht voor kwetsbare doelgroepen als OKAN, leerlingen met een zorgnood en sommige 
BSO-richtingen werd gewaardeerd. Voor hen werden uitzonderingen gemaakt op de regels, 
waardoor zij toch voltijds naar school konden.  
 
Nu hebben de OKAN-leerlingen geen afstandsonderwijs en dat is heel goed. OKAN is 

erkend als een doelgroep waar het toch belangrijk is om zo veel mogelijk 

voltijds onderwijs in real live te geven. En ik ben daar ook absoluut hard 

voorstander van, ook al hebben we leerlingen tot 18 19 jaar. Het is heel goed 

dat er die kansengroepen worden gemaakt. Dus dat is iets heel positiefs, dat dat 

kan. (onderwijsondersteuner OKAN) 

 

Die mochten dan wel op school, dat is wel een voorbeeld, de meest kwetsbare 

groepen mochten op school. Dat was dan het geval, maar ze doen dat niet altijd. 

Angst toch voor corona. Wat ik ook mooi vond was dat we als opbouwwerkers als 

essentiële derden werden gezien. Dat is niet altijd zo, maar voor de meest 

kwetsbare groepen konden onze collega’s blijven op school komen.  (sociaal werk)

   

 

4. Constructieve samenwerking in Leuven 

Het onderwijsbeleid van de stad Leuven werd gewaardeerd. Vooral het feit dat de stad de kaart 

trok van overleg, afstemming en dialoog tussen onderwijsverstrekkers, kon op appreciatie 

rekenen.  

Je hebt dat hier in Leuven met de burgemeester, die heeft mensen samengebracht: 

van hoe gaan we dat doen? en hoe gaan we dat onderwijs organiseren, dit en dat. 

(Docent) 
 

Nu heb ik wel een goed gevoel, samenwerking tussen huidige directie, SOM en 

Leuven dat zit allemaal wel goed. Dat is ook het goede met SOM, dat je meer 

netoverstijgende dingen kunt doen. Ik heb met de meeste diensten, tijdens 

corona, en ook pedagogische begeleiding, was ik aangenaam verrast, wat zij 

gedaan hebben. (zorgmedewerker)  

 

OVERLEG CODI’S     
In Leuven was er een overlegplatform waar de  coördinerend directeurs (de codi’s) uit het basis- 

en secundair onderwijs de uitdagingen bespraken. Tijdens de crisis riep de stad dit overlegorgaan 

frequenter samen. Elke vrijdagnamiddag bespraken de codi’s de cijfers en de maatregelen. 

We zitten elke week samen met de codi’s, de coördinerende directeurs, basis en 

secundair, en we hebben een vaste agenda met de coronacijfers, en er komen 

allerhande zaken aan bod, zoals de regels en maatregelen, maar ook het 

welbevinden en welzijn van leerlingen en leerkrachten, maar ook praktische 

aanpak, hoe kunnen we er voor zorgen dat er wat meer sensibilisering is, voor 

bijvoorbeeld jongeren om hun mondmasker aan te houden, of hoe kunnen we er toch 

voor zorgen dat we mogen gaan sporten, ondanks dat de sportinfrastructuur 

gesloten is, al die zaken worden besproken. (medewerker stad) 

 

  



 

 

Dit overleg met de codi’s verliep volgens de stadsmedewerkers zeer constructief. Zij haalden aan 

dat onderwijsdirecteurs er in slaagden om de grenzen tussen scholengroepen te overstijgen en 

samen de problemen aan te pakken.  

Ik vind dat heel straf, en dat is iets wat ik gezien heb in het hele parcours. 

Er was heel veel uitwisseling. Die goesting om die grote uitdaging samen aan te 

pakken. Daar zat zo veel samenwerking, zo veel luisteren naar elkaar om toch 

samen tot een oplossing te komen. Wetende - en dat is toch belangrijk - je zit 

daar met verschillende koepels. Eigenlijk mag je dat bekijken alsof dat 

verschillende bedrijfjes zijn. Dat zijn eigenlijk concurrenten van elkaar, 

concullega’s van elkaar, maar we hebben dat samen aangepakt. Dat vond ik een 

heel positieve verrassing: dat je op zo’n moment er echt in slaagt om de rangen 

te sluiten en dus ook echt samen die pandemie aanpakt.(medewerker stad) 

 

Vooral het feit dat de onderwijspartners in Leuven dezelfde visie deelden werd door 

stadsmedewerkers als een sterkte ervaren.   

Leerkrachten, directies, ondersteuners, experten, SOM, dienst onderwijs werkten 

allemaal met één doel voor ogen - onderwijs voor elke leerling mogelijk maken. 

Meer gelijke onderwijskansen voor elke leerling. Het is werkelijk een eer om 

hier aan mee te mogen werken. En dus - ik geef graag een cadeau aan elke 

Leuvense onderwijsmaker. Een dikke merci en proficiat voor alle geleverde 

inspanningen!  … Eigenlijk is de visie op over de niveaus geweest: we willen 

veiligheid voor kinderen voor leerkrachten. We willen goed organiseren en ook 

die zwakke leerling in zijn kracht zetten. Dat was eigenlijk in het algemeen een 

gedragen visie, daar was geen discussie over. (medewerker stad)  

 
STAD ALS ONDERSTEUNER       
De stad Leuven/SOM heeft haar ondersteunende rol volgens verscheidene respondenten sterk 

opgenomen door bijvoorbeeld nadarhekken, mondmaskers of alcoholgel ter beschikking te stellen; 

door andere stadsdiensten in te schakelen om problemen aan te pakken; door zomerscholen in te 

richten en vooral door in heel korte tijd talloze laptops te verdelen over gezinnen. 

   
 Stad Leuven was heel 

ondersteunend. Wij zijn een 

scholengroep met een heel hoop 

scholen in Leuven en een heel hoop 

scholen in Tienen en dat was wel 

echt een verschil. Daarmee waren 

we heel blij. Dat is wel vaker dat 

stad Leuven heel sterk is in 

ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld 

als wij nadarhekken nodig hadden 

om de zones in te delen op de 

speelplaats, dat kon via stad 

Leuven. Ook gewoon een platform 

voor vragen te stellen als 

directeur, die werden verzameld, 

wij kregen feedback. Op vlak van 

opvang organiseren hebben ze ook 

hulp geboden dus eigenlijk is die 

hun ondersteuning heel breed. 

(directie basisonderwijs) 

Ik denk dat Leuven wel uitblonk, 

vanuit SOM dan, die 

beschikbaarheid, die computers, 

die inzameling, dat waren wel 

heel concrete dingen. Ik was toen 

wel echt fier om Leuvenaar te 

zijn, omdat wij dat wel  op korte 

tijd hebben kunnen 

verwezenlijken. Ik denk wel dat 

we op korte tijd, met een aantal 

diensten een heel goede 

samenwerking hebben kunnen 

opbouwen. En dan is dat enerzijds 

het agentschap, migratie en 

inburgering, en anderzijds de 

dienst diversiteit van de stad. 

En ik probeer echt ook met de 

dienst onderwijs en met SOM heel 

goed samen te werken. Ik vind dat 

echt heel belangrijk: dat wij 

allemaal aan hetzelfde zeel 

trekken. Ook los van de netten.  

(onderwijsondersteuner OKAN) 

 



 

 

 Ik denk dat Leuven een fantastisch 

voorbeeld is van samenwerking. Dat 

er heel veel is. Dat lerend 

netwerk, SOM, vind ik daar een 

goed voorbeeld van, dat je 

toekomstgericht mensen 

samenbrengt. Ik geloof ook echt in 

die vorming van leerkrachten, het 

prikkelen, het meegeven, soms 

verder daarop ingaan, het 

begeleiden van scholen. Het samen 

doen. Leuven Helpt, waar dat we 

bijvoorbeeld bij de kruidenier 

mensen hebben kunnen ronselen. 

(sociaal werk) 

Dat is ook wel fijn als je kan 

werken binnen zo’n stad Leuven. 

Wij hebben met de zomerschool 

enorm veel vrijwilligers kunnen 

bereiken, kunnen mobiliseren, 

zelfs tot het punt dat we hebben 

moeten nee zeggen aan 

geïnteresseerde vrijwilligers. En 

ik vond het ook opvallend wat een 

sterke profielen dat daar tussen 

zaten. Daardoor hebben wij ook 

kwalitatief iets sterks kunnen 

neerzetten. De zomerschool was 

maar wat ze was door die 

vrijwilligers. (medewerker 

zomerscholen) 

     

 

INSCHRIJFPLATFORM BASISONDERWIJS        
Een sterk voorbeeld van samenwerking tussen basisscholen in de stad dat werd aangehaald, was 

de werkgroep rond de online kijkdagen en een inschrijvingsplatform voor instappertjes in het 

basisonderwijs. Omdat ouders niet op school konden komen, werden er informatiefilmpjes ter 

beschikking gesteld. Om ook kwetsbare gezinnen te bereiken, werden er alternatieven gezocht en 

ondersteuning geboden. 

 We hebben filmpjes voor de kijkdagen van de instappertjes gemaakt. Normaal 
gezien mogen die mensen op school komen, maar dat mag nu niet. Dat is eigenlijk 

ook heel goed gelukt. We hadden van de stad uit een sjabloon mee gekregen om de 

school te presenteren. Dat gaat ook voor de toekomst blijven. Maar waar mensen 

nu vooral mee worstelen is het feit dat ze die mensen nu niet op school kunnen 

ontvangen om ze wat meer verdieping te geven. Er is afgesproken om online 

ontmoetingen te doen. De filmpjes kunnen vooraf bekeken worden en dan kunnen 

ouders achteraf vragen stellen. Maar dan mis je toch weer de groep die minder de 

tools heeft om het allemaal te volgen. Je kan dan wel je best doen, maar die 

groep die gaat voor zo’n dingen uitvallen. Dat is nog een grote uitdaging. 

(directeur basisonderwijs) 

 

Ook rond het organiseren van alternatieven voor de kijkdagen hebben scholen 

samengezeten. Daar is een werkgroep grond gekomen. Dat vind ik heel fijn. Wij 

doen vanuit de stad aan digitaal aanmelden, voor het basisonderwijs, en ook voor 

het secundair onderwijs. En ook daar moeten we alternatieven zoeken voor de 

kijkdagen. Die worden digitaal georganiseerd momenteel, maar we blijven toelaten 

dat de meest kwetsbaren nog altijd op school kunnen ontvangen worden. 

(medewerker stad Leuven) 

 

Mensen die niet zo digitaal vaardig zijn, maar toch digitaal moeten aanmelden, 

konden voor corona heel makkelijk terecht bij welzijnspartners, of bij 

buurtcentra. Toen hebben we met de buurtwerkers en welzijnspartners mensen 

zitten opbellen. We zijn doelbewust langs gegaan aan de deur: van heb je 

moeilijkheden met aan te melden? Kunnen we helpen? En zo hebben we nog een 

kleine tweehonderd kinderen mee op de kar kunnen krijgen.  (sociaal werk) 

 



 

 

 

 

Een verhaal: zomerschool in Leuven 
De principiële keuze van de zomerschool in Leuven is geweest om te gaan voor 

het concept inspireren: kinderen en jongeren een leerrijke, maar ook een 

speelse ervaring aanbieden. Vooral inzetten op de motivatie, op terug 

verbinding maken met een schoolse context, maar ook met andere kinderen, met 

leerkrachten, met leerinhouden, met sport en spel, eerder dan dat er een keuze 

zou gemaakt zijn voor het remediëringsverhaal, want dat was wel een beetje de 

insteek vanuit Vlaanderen. Zo was ook de communicatie over de zomerscholen: er 

is achterstand en er moet geremedieerd worden. Men moet terug op een niveau 

geraken om opnieuw te kunnen starten. In sommige contacten met scholen voelde 

je dat ook: je zou dat dan moeten oplossen, of zou dat moeten remediëren. Dat 

was waarschijnlijk ook nog in de mindset dat ze dachten dat dat eenvoudig zou 

zijn opgelost. Ja, ik geloof daar niet in.  

 

Het is niet dat wij pretendeerden dat we weten wat juist is, maar er is de 

keuze gemaakt voor het kwalitatieve. Wij gaan meer voor het verbinding maken 

dan wel over het kwantitatieve. Dat punt filterde zich uit in bijvoorbeeld de 

discussies over het werken met remediëringsfiche om te starten met elke 

individuele leerling. Dat was een moeilijk. We raakten daar niet uit. Dat 

hebben we opgelost door te durven zeggen: we laten dat gewoon helemaal los. We 

gaan met leerlingen op de slag op het moment dat ze er zijn. En alleen al het 

feit dat ze er zijn is een succes. Ik vind dat één van de krachtige dingen die 

we daar hebben geprobeerd te doen: het principe van het laagdrempelig en 

toegankelijk werken: op een verbindende manier.  

 

Dat dat principe heeft ook bepaald hoe we de zomerschool concreet hebben 

vormgegeven: hoe we met leerlingen omgingen, hoe we met de instrumentaria 

omgingen, hoe we leerkrachten en vrijwilligers die daaraan deelnamen, coachten 

en ook hoe we daarover communiceerde naar de buitenwereld toe, naar politiek, 

waarbij we heel veel weerklank vonden bij onze lokale beleidsmakers, maar we 

kwamen daar ook mee naar buiten. 

 

Ik vond dat ook heel belangrijk en veilig naar leerlingen toe en naar ouders 

toe. Wij deden daar echt hele goede oefeningen met kinderen en jongeren, maar 

we maakten geen rapporten. We gingen niet met scholen over hun deelname 

communiceren. Het ging niet over presteren. Het ging over aanwezig zijn, over 

blijven komen, over zin in school krijgen, over iets tofs meemaken, dan wel, 

over dat rapport binnenhalen. 

 

Mijn signaal aan het beleid was: zomerscholen moeten blijven bestaan. Ik vind 

het toch nog altijd interessant om heel specifiek voor die doelgroep te 

werken. Tegelijk vind ik ook dat het moet verbreden. Omdat je eigenlijk het 

aanbod zou moeten inkantelen in een heel breed divers aanbod, voor 

verschillende soorten vragen, voor verschillende soorten publiek, en ook door 

verschillende aanbieders, enerzijds vanuit de stad, anderzijds vanuit een 

school zelf, en misschien iets daar in between. Daarnaast zou je vanuit de 

school zelf nog veel meer op maat kunnen werken, als antwoord op je publiek 

dat divers is. Ik weet dat er veel zomerscholen waren in Vlaanderen en ik weet 

dat er heel veel verschillende soorten zijn, waar bijvoorbeeld ook ingezet 

wordt de doorstroming naar het hoger onderwijs.  

 
medewerker zomerscholen 

 

 
 



 

 

 

5. Corona maakt ongelijkheid zichtbaar 

 

 
Eigenlijk is dit tekenend voor veel van de coronamaatregelen. Die 

maatregelen zijn allemaal gestoeld op middenklasse-mensen en zelfs 

gegoede middenklasse-mensen. Dat zit mij een beetje dwars. Heel dit 

verhaal gaat de spanningen in de samenleving naar boven laten komen, 

denk ik. (begeleider buitenschoolse activiteiten)  

 

 

De coronapandemie zette de ongelijkheid op verschillende vlakken op scherp. Heel wat 

respondenten getuigden hoe de coronacrisis de bestaande ongelijkheid zichtbaar maakte. Het was 

voor sommige kwetsbare groepen heel zwaar om de maatregelen in praktijk om te zetten. Soms 

deden zich schrijnende situaties voor. 

 

 

   
 ‘Muziek die ik associeer met de 

coronacrisis: ‘Riders on the storm' 

van The Doors.  Corona en de 

maatregelen kwamen als een storm op 

ons af. Maar we zitten niet allemaal 

in hetzelfde schuitje. De 

ongelijkheden die er binnen onderwijs 

al waren, komen in deze periode nog 

meer bovendrijven. Chapeau voor al die 

jongeren die thuis geen buitenruimte 

hadden, geen kamer om in stilte te 

werken, geen laptop om de online les 

te volgen en geen extra hulp bij 

opdrachten. Ook chapeau voor die 

scholen en leraren die met beperkte 

mogelijkheden toch als vuurtoren 

fungeerden voor deze jongeren. Tijd om 

meer te investeren in de vuurtorens, 

de bootjes en de veilige havens om 

alle jongeren als kapitein aan boord 

van hun schip te laten schitteren.’ Ik 

wilde een hoopvol lied posten. Dat is 

een lied dat ook gaat over gelijke 

rechten en burgerrechten en omdat ik 

veel met vluchtelingenjongeren werk 

die heel vaak botsen op bepaalde 

uitsluitingsmechanismen, vond ik dat 

een heel toepasselijk nummer. Met de 

coronacrisis is die ongelijkheid meer 

dan ooit naar boven gekomen. Ik vind 

dat een nummer waar heel veel waarheid 

in zit voor OKAN. 

(onderwijsondersteuner OKAN) 

Binnen de zomerschool zijn we 

geconfronteerd geweest met 

achterstand en leerlingen die 

het heel moeilijk hadden en 

waarvan we wel wisten dat die 

in het nieuwe schooljaar ook 

heel moeilijk zouden krijgen. 

Het is echt wel een reality 

check geweest. We kregen 

inzage in die feitelijke 

achterstand bij kinderen en 

jongeren. Het is dan wel heel 

duidelijk dat het regulier 

onderwijs faalt om zo ver te 

komen, maar dat is niet  

nieuw. Dat is iets wat het 

onderwijs in Vlaanderen al 

jarenlang mee neemt. We 

hebben dat jammer genoeg 

moeten bevestigen: dat dat zo 

is. Een bepaald soort 

ongelijkheid die zichtbaar 

wordt in wie je daar op die 

zomerschool krijgt. Wat je 

ook ziet: het zijn ook de 

scholen die dat soort 

leerlingen ook naar ons 

doorsturen. Dus, het 

continueert de selectie, of 

de bevestiging van 

achterstand, en ook de 

reproductie van achterstand. 

(medewerker zomerscholen) 

 



 

 

 Ik denk dat je niet kan overschatten 

wat een verschil gezins- of 

leefsituatie er is en hoeveel invloed 

dat dat heeft. Als een gezin op zijn 

kop staat, of je moet met vijf op een 

klein appartement wonen en dan met 

vier kinderen online les volgen. Ik 

ben nu thuis aan het werken, maar zit 

dan met kinderen thuis. Ik denk dat 

gemakkelijk gezegd is: als ze allemaal 

een eigen computer hebben dan gaat 

dat, ja, nee, hè! Want dat internet 

kost dan dubbel zo veel. Dan kunnen 

die dat niet betalen. Het is 

gemakkelijk om te zeggen: ja we zullen 

daar of daar op inzetten, maar er zijn 

altijd heel veel kleine voorwaarden 

die maken dat iets kan lukken. Er zijn 

gezinnen of situaties waar geen 

structuur is om ‘s morgens op te staan 

om te zorgen dat je om 9u aan de 

computer zit gewassen. Er zijn er die 

helemaal vuil en beplekt of ik weet 

niet wat moeten starten. Ook dat zijn 

allemaal voorwaarden. (medewerker 

bijzondere jeugdzorg) 

 

Ik denk dat iedereen 

geconfronteerd is geweest, 

dat studenten, leerlingen, 

dat die allemaal, één voor 

één, komen die met een 

rugzak. En daar zijn we: ik 

heb aan mijn medewerkers 

gezegd: het is het jaar 

waarin we geleerd hebben dat 

niet iedereen een thuis 

heeft. Dat hebben we geleerd. 

Of dat zouden we best geleerd 

hebben. In die zin vond ik de 

berichtgeving schandalig. En 

ben ik me daar meer en meer 

aan beginnen ergeren aan. 

Altijd was er een tuin en een 

trampoline, en dat is gewoon 

niet eerlijk, dat is niet hoe 

de wereld in elkaar zit. Dat 

is niet zo. Dat zijn niet de 

meeste kinderen. Dit klopt 

niet. (docent) 

     

 

DIGITALE KLOOF        
De toegang tot digitale hulpmiddelen was op verschillende vlakken zeer ongelijk: heel wat 

gezinnen beschikten niet over voldoende laptops, kwaliteitsvol internet, voldoende ruimte of 

digitale geletterdheid.  

O: wat bedoel je juist: de ongelijkheid is sterk naar boven gekomen? R: Toegang 

tot digitale hulpmiddelen. Enerzijds de hardware, we weten allemaal hoeveel een 

laptop ons kost. Zelfs een smartschool. Ik heb heel veel leerlingen die geen 

smartphone hebben. En anderzijds ook de digitale geletterdheid, niet alleen bij 

de kinderen, maar ook bij de ouders. We hebben heel veel ouders uit Somalië. Ik 

moet daar geen tekeningetje bij maken, dat die mensen geen, sommigen wel, maar 

de meesten zijn niet digitaal geletterd. Zij hebben nog nooit in hun 

voorgeschiedenis geleerd om met een computer te werken. Dus dat maakt het heel 

moeilijk om eigenlijk te doen wat wij nu aan het doen zijn. Om afstandsonderwijs 

te kunnen bieden. (onderwijsondersteuner OKAN) 

Mensen die niet zoveel met de computer leven of met pensioen zijn, hebben die 

zelfredzaamheid niet met de computer. Zo’n dingen kunnen heel veel frustraties 

meebrengen, soms bij heel slimme mensen. Ze hebben het niet meegemaakt of ze 

zijn niet flexibel en dat is toch soms wel een handicap. Daar zie je zo een 

discriminatie. (lesgever volwassenonderwijs)  

Ik heb een goede laptop maar er zijn mensen die dat niet hebben. Ik denk wel dat 

er veel mensen en partijen echt wel vergeten zijn, in de steek gelaten zijn. Ik 

ben ook heel blij dat ik het goed heb gehad en hoeveel ik er uit heb geleerd 

maar ik denk inderdaad dat dat niet het verhaal is voor een groot deel van mijn 

vrienden.(student) 

 



 

 

ONLINE HULPVERLENING WAS UITDAGING        
Het was een uitdaging om sociale dienstverlening en zorgondersteuning online aan te bieden. De 

digitalisering ervan vergrootte de fysieke en mentale afstand. Veel doelgroepen zijn online moeilijk 

bereikbaar. Dat maakte dat sommige gezinnen in acute sociale noodsituaties terechtkwamen. 

   
 Ik spreek over de groep kinderen die met 

een beperking zo goed als geen opvang 

meer gehad hebben. Die niet meer terecht 

konden in dagcentra, niet op weekend 

konden gaan om ouders te ontlasten. Dat 

gaat verder dan het onderwijs natuurlijk, 

maar het is wel een deel ervan. Dat had 

niet mogen gebeuren. Ik ken gezinnen die 

drie vier maanden met hun kind hebben 

thuisgezeten terwijl ze er zelf al 

helemaal er onder door waren. Ik heb 

dikwijls moeten denken aan mijn gezinnen 

waar ik vroeger werkte: hoe doen ze het 

nu in godsnaam? De ouders hadden nul 

ondersteuning en vanuit thuisbegeleiding. 

Ik hoorde dan dat ook de gesprekken 

digitaal waren dus er kwam eigenlijk 

niemand meer in die gezinnen. (sociaal 

werk) 

 

De sociaal-mentale 

begeleiding van mijn 

broer was moeilijk omdat 

het vooral online was. Ik 

denk dat de 

zorgcoördinator vooral 

opvolgde door eens een 

mailtje te sturen. Door 

ook met de leerkrachten 

te overleggen en door te 

zeggen van X, die heeft 

het wat moeilijker, kan 

die zijn taak wat later 

indienen? (student) 

 

 De dienstverlening was enkel op afspraak 

of digitaal, maar voor kwetsbare gezinnen 

die zonder werk vallen en bijvoorbeeld 

hun aanvraag voor een uitkering niet 

tijdig konden doen en dus geen geld 

hadden om te leven, is dat toch niet zo 

gemakkelijk als diensten alleen maar 

telefonisch bereikbaar zijn. Ook de 

vakbonden, of ziekenfondsen: overbelast, 

daar kan je niet door. Beeld je dan een 

kwetsbaar persoon in, of iemand die zich 

slecht voelt, of die heel veel aan zijn 

hoofd heeft, die dat dan ook nog moet 

regelen. Kan je dan tot leren komen? Kan 

je dan je kinderen ondersteunen bij het 

leren? Ik denk het niet. Neem daar dan de 

angst voor corona bij. Dat waren echt 

schrijnende kwesties van dringende 

uithuiszettingen. Mensen staan op straat. 

Kinderen staan op straat. Mensen hebben 

geen eten. Ook aan de voedselbanken 

hebben we gezien dat er heel veel daar 

moeten gaan aankloppen. (sociaal werk) 

Wij doen aan coaching 

voor hoger begaafde 

kinderen om hen 

persoonlijk te 

begeleiden. Dat is toch 

wel heel anders online 

dan in het echt. 

Daarnaast zijn er ook 

projecten weggevallen. We 

hebben de trajecten voor 

de kleinere kinderen niet 

opgestart na Pasen omdat 

het online voor hen niet 

haalbaar is. 

(zorgmedewerker) 

     

 

  



 

 

ANDERSTALIGHEID  WAS UITDAGING           
Ook de communicatie met anderstalige gezinnen of gezinnen met een ander cultureel 

referentiekader was in tijden van Corona moeilijk. 

We hebben ook challenges online met de kleuters gedaan met filmpjes posten, maar 

je bereikt altijd maar een klein deel. Dat is altijd wel zo, maar nu was het wel 

heel erg. Want als je de taal niet begrijpt, … Je gaat dan wel eens naar een 

schoolfeest komen, maar niet naar iets online, een filmpje kijken en luisteren. 

Die mensen ben je kwijt. Ik moet zeggen dat dat eigenlijk bij ons al zo was, 

maar dat is verergerd. Wij hebben een heel gedifferentieerde publiek met 

hoogopgeleiden, laagopgeleiden, anderstaligen,…. En dat is altijd zoeken. 

(kleuterleidster) 

Die taal is een struikelblok. We schakelen heel veel tolken in, maar ook niet 

alle juiste talen zijn altijd beschikbaar. Dat probleem is gekend, dus daar 

wordt ook aan gewerkt. Dan moeten we over op handen en voeten communicatie, om 

een ouder dan te informeren, wat de school verwacht, of wat de ouder wil 

communiceren naar de school. En nu met corona, was dat … In andere culturen, 

beleefde men dat soms ook heel anders. Iedereen heeft zijn informatiebronnen. Ik 

denk dat het alleen maar een rijkdom is, om in verschillende talen op te 

groeien, te spreken en ook de liefde voor de thuistaal, maar dat is ook een 

complex gegeven waar scholen tegenaan lopen. Scholen stellen vaak: hier moet het 

in het Nederlands. Iedereen moet Nederlands spreken. Ja uiteraard, zo veel 

mogelijk oefenkansen bieden, maar… Dat is wel een uitdaging om hier terecht te 

komen. De onderwijssystemen die niet gekend zijn door ouders: hoe moet men 

daarover geïnformeerd worden vanuit de school? Zeker digitaal. En tegelijk biedt 

ons dat heel veel mooie dingen. (sociaal werk)  

6. Scholen, sociale organisaties en CLB’s tonen grote inzet 

Zorgmedewerkers en hulpverleners werden uitgebreid bedankt op het platform voor een inzet en 
het uitgewerkte aanbod.  
 

       
 Ik wil de mevrouw van 

de studiebegeleiding 

bedanken omdat die 

mijn leven een beetje 

op orde heeft 

gebracht. Ze is mijn 

wandelende agenda. 

(student)  

Bedankt aan de zorg 

want zij doen altijd 

super hard hun best 

om iedereen goed te 

verzorgen en dat is 

niet altijd even 

gemakkelijk. 

(leerling) 

Ik zal mij later 

herinneren dat ik 

2020 hele tijd 

aan ‘t studeren 

was in den tube. 

En dat mijn 

kinderen moet 

altijd naar tube 

gaan later 

(leerling) 

 

  

 Ik zou een geschenk 

willen geven aan de 

opvoeders in 

leefgroepen in die met 

beperkte 

personeelsmiddelen 

jongeren ook tijdens 

de schooluren moeten 

opvangen en thuis 

moeten raken in álle 

denkbare elektronische 

hulpmiddelen en élke 

planning. (medewerker 

jeugdzorg) 

Er zijn scholen die 

een kast hebben met 

voeding enzoverder 

die dat uitdelen aan 

kwetsbare gezinnen. 

Dan vond ik het mooi 

dat de scholen die 

relatie met ons 

opbouwen, omdat het 

gaat over mensenwerk. 

Ze steken daar veel 

tijd in.  

(sociaal werk) 

Ik weet dat er 

heel wat 

zorgjuffen heel 

actief waren om 

individuele 

gesprekken te 

hebben en 

individuele 

lessen te geven. 

Dat was heel goed 

geregeld. (ouder 

basisonderwijs) 

 

 

       



 

 

 

 

7. Gelijke onderwijskansen niet altijd realiteit 

Tijdens de coronapandemie werd duidelijk dat inclusief onderwijs niet altijd gegarandeerd kan 

worden. Het ideaal van een brede basiszorg voor elke leerling is een uitdagende opdracht. Niet 

elke school of leerkracht bleek, aldus enkele respondenten, even diversiteitsvaardig, waardoor 

signalen niet worden opgevangen; de communicatie soms ongelukkig verliep of verwachtingen niet 

konden worden ingevuld. Kwetsbare leerlingen hebben daardoor meer risico om uit te vallen. 

 We hebben dat bijvoorbeeld gemerkt bij de uitstroom van OKAN-leerlingen. De 
leerlingen die in juni afgestudeerd waren en die dan naar het regulier onderwijs 

zijn overstapt. Die hadden het nog moeilijker dan andere jaren om in het 

reguliere hun plaatsje te krijgen. We hebben gemerkt dat een aantal scholen niet 

klaar zijn voor dat publiek te ontvangen. Dat hebben we ook jammer genoeg gezien 

dat heel veel toelatingsklassenraden zeiden: dit is niet ons doelpubliek. Dat 

was heel pijnlijk. Dat waren leerlingen die het zelf al heel moeilijk hebben en 

dan moet je na drie weken zeggen: je moet nu nog van school of van richting 

veranderen. Heel snel kom je dan in het watervalsysteem terecht. Dat vond ik 

echt om bij te huilen. Dat was dit jaar nog opvallender dan andere jaren. Ik 

denk omdat leerkrachten al zo veel op hun bord kregen en die anderstaligen die 

kwamen er dan nog bij. Wat ik ergens vanuit menselijk oogpunt ook begrijp en dat 

leerkrachten differentiatie in het kwadraat moesten gaan toepassen. 

(onderwijsondersteuner OKAN) 

 

Er zijn spijtig genoeg nog vele voorbeelden van vooroordelen, racisme en 

discriminatie tegen mensen van andere origine. Dat zie ik heel concreet: 

schoolteams die niet armoede- en diversiteitsvaardig zijn. Die niet weten, 

leerkrachten dan, hoe ze daarmee moeten omgaan, met een diverse populatie in hun 

klas. Er zijn veel scholen, waar nog te veel verwachtingen van de school naar de 

ouders toegaan en niet omgekeerd. Leerkrachten die vooroordelen hebben, terwijl 

ze het zelf niet beseffen als ze iets zeggen tegen een kind. Spijtig genoeg is 

het onderwijs geen gelijkmaker. Er zijn absoluut voorbeelden waar er extra 

kansen worden gecreëerd  en dat is nodig, maar er zijn ook directies die botsen 

op leerkrachten die een andere visie hebben. Er is nog veel werk, als ik sommige 

situaties zie of hoor. (sociaal werk) 

 

Leerkrachten pikken dat (zorgvragen bij leerlingen) niet altijd op, want sommige 

kinderen zullen dat niet eens laten merken, maar als je (als leerkracht) 

bijvoorbeeld merkt dat een kind kei vaak te laat komt naar school. Dat was het 

geval bij mijn broer. Ja, dat was gewoon omdat mama, die lag zelf nog te slapen. 

Ja, dat zijn zo van die signalen. Dat ze zouden moeten oppikken, maar als je 

daar de juiste opleiding niet voor hebt, of geen informatie over hebt gekregen, 

dan kan je dat natuurlijk niet signaleren. (student) 

  



 

 

8. Hoge drempel naar hulpverlening 

De drempel om hulp in te schakelen was in coronatijden, maar ook tevoren, groot. Enkele 

respondenten getuigden hoe niet elke jongere zijn weg vindt/vond naar sociale dienstverlening. Er 

werden verschillende drempels gesignaleerd: ten eerste is  er veel durf nodig om hulp te zoeken. 

Een hulpvraag wordt ook nog vaak gezien als een teken van zwakte. Daarnaast is het  ook voor 

vele jongeren niet duidelijk welke ondersteuning er is. Bovendien is er de loyaliteit naar ouders 

toe: jongeren brengen problemen thuis niet graag naar buiten. Tot slot, blijkt de bereikbaarheid of 

zichtbaarheid van een CLB niet op iedere school even groot. 

We hebben het CLB maar ik denk niet dat leerlingen zich op hun gemak voelen om 

elke keer naar het CLB te gaan. Veel denken van: ja, wat kunnen ze doen want 

praten gaat niet veel helpen want ze kunnen toch niks veranderen. (leerling) 

Ik weet nu vanuit mijn opleiding wat er allemaal is aan zorg voor jongeren. En 

ik heb toen ook voor mijn jongere broer contact opgenomen met de 

zorgcoördinator. Die heeft er wel voor gezorgd dat er wat meer werd gelet op 

mijn broer. En dan heb ik zelf ook contact opgenomen met het JAC, om wat meer 

het financiële uit te zoeken, want alleen gaan wonen, dat kost veel geld, maar 

dat zijn wel dingen die ik voornamelijk zelf heb gestart. Ik denk, moest ik er 

niet zijn geweest en mocht enkel mijn jongere broer en mijn mama er zijn, dan 

denk ik wel dat mijn broer een probleem had gehad, omdat hij misschien niet 

meteen wist waar hij moest gaan aankloppen. En dat hij het zelf ook niet direct 

zou durven, want ik ben nu al wat ouder. Maar bijvoorbeeld mijn broer, die was 

toen zeventien en echt nog een tiener. Ik denk dat die niet zo assertief zou 

zijn daarin en zelf hulp zou zoeken. Misschien ook niet wist waar te zoeken. Ik 

had ook het geluk dat ik een computer heb en op google iets kan ingeven, maar ik 

kan me inbeelden dat er jongeren zijn die die mogelijkheid niet hebben. Wat ik 

ook ervaarde, toen ik nog jonger was en ook nog in het middelbaar zat. Je bent 

heel loyaal naar je ouders toe of dat was in mijn geval toch zo. En die van het 

CLB waren naar mij gekomen. Ik weet niet hoe ze het wisten, misschien via mijn 

mama zelf. Het ging toen ook niet goed met haar. Ze was toen ook even in het 

ziekenhuis opgenomen. En, ik had daar dan een gesprek mee gehad, maar als ik 

daar nu op terugkijk, heb ik eigenlijk heel veel voor mezelf gehouden. Ik had 

veel meer kunnen zeggen van dingen die niet goed liepen. Mama had ook een heel 

sterk drankprobleem door de depressie, door weet ik veel wat nog, en dat heb ik 

totaal niet gezegd. Ik heb gewoon gezegd: ah, ja, het is moeilijk met mama. Ja, 

die voelt zich vaak heel moe. En daar is ook nooit op verder doorgevraagd. Ik 

was ook gewoon heel loyaal naar mijn ouders toe. Er is ook niet echt iets 

veranderd na dat gesprek. Ik denk dat er nog eens één of misschien twee 

gesprekken zijn uit gevolgd. Dat ze me uit de klas zijn komen halen, maar voor 

de rest… Het is niet dat we in gesprek zijn gegaan met mijn mama er bij 

bijvoorbeeld. Dat is nooit gebeurd. En ook: ik, eigenlijk wist ik totaal niet, … 

waar ik die man die met mij had gesproken voor de rest kon vinden. Wij hadden 

wel zo het grote aanspreekpunt van ons CLB: dat was een vrouw. In ons ASO-gebouw 

had die een kantoor, maar dat was niet de persoon die ik had gesproken. En ik 

wist voor de rest ook niet hoe ik die nog zelf vanuit mijn noden kon 

contacteren. De drempel was toch nog hoog. (student) 

Ik denk dat het belangrijke kan zijn dat ze niet zeggen van: er is de 

mogelijkheid tot begeleiding, maar dat ze ook echt informeren van: heb je het 

nodig? Vind je van jezelf dat je het nodig hebt? Gaat het alleen? Kan ik 

eventueel al helpen met iets ofzo? Ik denk dat het voor eerstejaarsstudenten die 

een compleet andere situatie hebben nu, dat het ook wel handig is. Niet alleen 

het feit dat de mogelijkheid er is, maar dat ze ook weten hoe die mogelijkheid 

werkt. (student) 

 



 

 

DEEL 2: SUGGESTIES VOOR DE TOEKOMST 

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

respondenten kregen de kans om te dromen: wat zou je willen veranderen aan onderwijs na 

corona? Wat heb je uit deze crisis geleerd? Een aantal hoopten dat de crisis de opstap was naar 

echt inclusief onderwijs. Anderen vonden dat er moest ingezet worden op schoolleiderschap 

anderzijds. Al waren sommigen ook sceptisch over de slaagkansen van hun dromen. 

 

   
 Ik denk dat we gewoon moeten 

beginnen met kansarmoede weg te 

werken. Mensen weten eigenlijk 

niet hoe hard dat aanwezig is in 

onze maatschappij. Het beleid moet 

daar meer tegen doen en acties op 

poten zetten. Ik denk dat ze de 

belofte hadden gemaakt om 

computers uit te delen. Ik denk 

dat er nog heel wat leerlingen 

zonder zitten. Hoe moeten die 

kinderen les volgen? (student) 

 

Iedereen moet wel de kans krijgen 

om goed onderwijs te volgen. Dat 

betekent dus dat er vanuit de 

regering moet worden ingezet op 

het kleiner maken van die sociale 

kloof tussen leerlingen of 

studenten. Er zijn nog zoveel 

mensen die beginnen met een 

achterstand en dat is gewoon niet 

eerlijk. (student) 

 

 Ik denk dat we het onderwijs, dat 

de minister nu ook wel door heeft 

dat er prioriteit moet worden 

gemaakt om die drempels weg te 

werken, want die sociale 

ongelijkheid is heel duidelijk 

naar voor gekomen nu. En dat zou 

eigenlijk niet mogen. Nu is dat 

prioritair op de agenda gezet en 

dat geloof ik ook dat daar meer 

een punt van zal gemaakt worden en 

dat er ook meer middelen tegenover 

zullen staan. 

(onderwijsondersteuner OKAN) 

Ik heb ook gewerkt rond gelijke 

onderwijskansen en we hebben heel 

veel proberen doen en we hebben 

niks bereikt. Echt letterlijk 

bijna niets omdat het constant 

stuit op andere belangen, 

politieke recuperatie, spanningen 

tussen koepels. Ik geloof niet 

dat de beleidsmakers de focus 

gaan leggen op gelijke 

onderwijskansen om dan van 

daaruit te zoeken naar innovatie. 

(pedagogisch begeleider) 

     

 

  



 

 

 

1. Inzetten op brede basiszorg & inclusief onderwijs 

Heel wat respondenten benadrukten de sociale rol van scholen en leerkrachten. Zij moeten 

volgens hen het eerste aanspreekpunt zijn voor jongeren. Omdat kinderen en jongeren er veel tijd 

spenderen, is het de ideale plaats om op mogelijke problemen te anticiperen. Leerkrachten zouden 

daarom de ruimte en competenties moeten hebben, om in te spelen op diversiteit en de zorg- en 

hulpvragen van leerlingen. 

Ik  ben daar echt een pleitbezorger van. Uiteindelijk kost het je minder, als je 

inzet op eerste lijn. Je zorgt voor voldoende zorguren, waardoor je die 

duurdere, of hogere drempels, van de hulpverlening minder nodig gaat hebben. 

Daar ben ik van overtuigd. (onderwijsondersteuner OKAN) 

 

De stap zetten naar een hulpverlener dat is weer iets extra dat er bij komt. Ik 

wil het graag zo simpel mogelijk houden. Als één persoon het weet, is het 

voldoende. Dat is best de klastitularis. Het zou goed zijn dat je altijd één of 

twee leerkrachten hebt die zo’n beetje het aanspreekpunt vormen. Het is echt wel 

fijn om zo één persoon te hebben die een beetje op de hoogte is. Dat was in mijn 

geval nu toevallig die stagebegeleidster, die, ja, dat goed heeft gedaan. 

(student) 

 

 

VISIE ONTWIKKELING            
Een breed zorgbeleid start volgens één respondent met visie-ontwikkeling. 

Het gaat over een visie. Het vertrekt bij een visie. Wat is de school? It takes 

a village to raise a child. Hoe sta je als school in de samenleving? Ik denk dat 

het boeiend is om te kijken van: wat kan het onderwijs van de toekomst zijn als 

je gelijke kansen voorop stelt? Het moet een vertrekpunt zijn om rond gelijke 

kansen te werken. Ik denk dat er tijd en ruimte en geld zou moeten zijn om aan 

visievorming te doen in functie van gelijke kansen: wat moeten we nu doen om de 

meest kwetsbare kinderen en jongeren in onze leerlingenpopulatie al die kansen 

en ondersteuning te bieden? Wat is er dus nodig aan extra initiatieven? Daarbij 

denk ik dat het belangrijk is om out of the box te denken en niet te veel in dat 

schoolse. (sociaal werk)  

 

HETEROGENE KLASSEN    
Heterogene klassen creëren kansen volgens een ondewijsondersteuner van OKAN, maar het is ook 
een uitdaging. 
 
Ik heb daar geen pasklaar antwoord op. We weten uit onderzoek dat een heterogene 

klas -  behalve misschien voor een paar uitblinkers - dat dat in ieders voordeel 

is. Maar ik geloof ook wel dat dat de middenmoot naar omhoog tilt. Tegelijk weet 

ik ook wel dat dat van leerkrachten heel veel vraagt, veel meer vraagt. Het moet 

werkbaar werk blijven. (onderwijsondersteuner OKAN)  

 

  



 

 

 

DIVERSITEITSCOMPETENTIES LEERKRACHTEN 
Volgens één respondent moet sterker ingezet worden op diversiteitscompetenties bij leerkrachten.  
 
Eigenlijk zou iedere leerkracht rond diversiteit en andere culturen. Eigenlijk 

zou iedereen in onderwijs daar een vorming rond moeten krijgen. Dat is iets wat 

meer aan bod zou moeten komen, zodat leerkrachten begrijpen waarom andere 

doelgroepen doen wat ze doen, zeggen wat ze zeggen, en denken wat ze denken. 

Da’s dé uitdaging. Dat is ook iets wat we niet tegenhouden. Dat is er en, ja, 

daar moeten we mee om en dat is ook heel positief. (sociaal werk) 

 

INTERESSEGERICHT ORIËNTEREN 
Onderwijs zou volgens één respondent sterker moeten focussen op het ontplooien van 
verschillende interesses en een breder pakket aan vakken aanbieden. 
 
Ik hoop ook dat er meer gefocust wordt op het kunnen ontplooien van je eigen 

interesses in het onderwijs. Dat heb ik heel hard gemist in mijn middelbaar. Ik 

deed wetenschappen-wiskunde en eigenlijk, waarom heb ik dat gekozen? Ik weet het 

niet. Waren dat mijn interesses? Ik weet het niet. Ik zou veel liever een 

sociaal vak hebben, een maatschappelijk vak, een beetje economie. Dat heb ik nog 

nooit gehad. Ik hoop dat zo een dingen terug op de agenda komen. Dat iedereen 

zijn eigen pad terug kan vinden. Dat we niet allemaal over dezelfde kam worden 

geschoren. Dat is een hele andere manier om school te ervaren. Ik denk dat daar 

wel ruimte voor is om daarin te vernieuwen. (student) 

 

TAALONDERSTEUNING 
 
Door taalondersteuning voor elke leerling te bieden, worden veel drempels weggewerkt voor 
anderstaligen volgens een onderwijsondersteuner. . 
 
Ik denk dat je met hulpmiddelen voor taal al heel veel kan doen voor 

anderstaligen of taalarme leerlingen. Als een leerling door het gebruik van 

bepaalde software ook foutloos kan schrijven. Dan is het vooral belangrijk om 

leerlingen daarmee te leren werken. En ik denk door zo kleine hulpmiddelen. Als 

het zo wel lukt, dan is die competentie behaald, maar wel met een hulpmiddelen. 

Het gaat er om: wat kan je aanbieden dat ze gewoon achteraf kunnen gebruiken, 

waardoor ze het wel kunnen, maar met een hulpmiddel. (onderwijsondersteuner 

OKAN) 

 

ANDERTALIGE ROLMODELLEN 
In het onderwijs van de toekomst staan leerkrachten met verschillende achtergronden voor de 
klas, volgens onderstaande deelnemer. 
 
Ik hoop dat we met de jonge, afgestudeerde leerkrachten, die trouwens veel meer 

van anderstalige origine moeten komen, dat die de diversiteitscompetenties 

binnenbrengen. We hebben nood aan rolmodellen in het onderwijs. Die zijn 

absoluut dringend nodig. Ik zie er nog veel te weinig. (sociaal werk) 

  



 

 

 

RUIMERE OMKADERING 
Om een brede basiszorg waar te maken, is volgens meerdere respondenten, meer ondersteuning 

en personeel nodig. Momenteel wordt er heel veel van leerkrachten en scholen verwacht, terwijl 

financiële en pedagogische ruimte er vaak niet is. Sommigen pleiten voor meer team-teaching, 

anderen voor kleinere klassen en nog anderen voor meer zorgondersteuning.  

   
 Ik vind dat de overheid heel veel 

verwacht van scholen en dat er 

financieel en pedagogisch weinig 

ondersteuning is. Ze zeggen ook al 

zolang, losstaand van corona, 

bijvoorbeeld met het M-decreet: er 

gaat ondersteuning komen naar de 

scholen toe. Eigenlijk is dat er 

niet. Er wordt gewoon meer 

verwacht van de leerkrachten 

momenteel op school. In tijden van 

corona valt dat des te meer op. 

(leerkracht lagere school) 

De leerniveaus gaan meer en meer 

uiteenlopen en dat kan één 

leerkracht binnen een klasgroep 

niet aan. Ik denk dat het 

onderwijs er moet zijn voor 

iedereen en daardoor is er meer 

van alles nodig: betere 

opleidingen, kleinere klassen en 

meer leerkrachten om dit allemaal 

de baas te kunnen. In de eerste 

plaats moet ook het tekort in het 

lerarencorps weggewerkt worden. 

Er moeten meer leerkrachten 

komen, die niet alles moeten 

doen. (sociaal werk) 

 

 Er zou meer ondersteuning 

tegenover staan. Ik denk dat dat 

soms zo grote klassen zijn. Dat is 

heel moeilijk. Ik ben de 

zorgleerkracht. Als meer middelen 

naar CLB en zorgnetwerk zouden 

kunnen gaan, zou dat de taak van 

mensen op school kunnen 

verlichten. Maar op school botsen 

we ook op een aantal tekorten. Die 

mensen krijgen hun werk niet rond, 

en wij ook niet. O: moet zorg en 

onderwijs sterker te integreren? 

Dat is een heel groot pijnpunt. 

Mijn functie, ik word eigenlijk 

met lerarenuren betaald. Eigenlijk 

bestaat er niet zo iets als een 

coördinatie-uur, of een zorguur in 

OKAN: hallo! Wij hebben dit soort 

leerlingen, dit profiel. Er zijn 

wel zorgleerkrachten in lager en 

buitengewoon onderwijs. Dat is 

eigenlijk waanzin, dat er voor 

OKAN geen zorg of coördinatie uren 

zijn.(onderwijsondersteuner OKAN) 

En als ik het dan bekijk vanuit 

het niveau van de school, heel de 

aanpassing om de school corona 

proef te maken, heeft wel 

duidelijk gemaakt dat de klassen 

te groot zijn en dat één 

leerkracht per klas, dat dat niet 

meer van deze tijd is. Daar hoop 

ik op in de toekomst dat ze meer 

gaan denken vanuit het kind. Twee 

leerkrachten per klas om extra 

begeleiding te bekomen is dan 

ideaal. Met twee kun je meer dan 

alleen. Dan hoeven kinderen niet 

uit de klas te gaan naar een 

zorg-juf om dingen op een ander 

te gaan bijleren. Dan kan dat 

veel vlotter en natuurlijker 

aangeboden worden binnen een 

klas. Ik hoop dat er meer geld 

naar het onderwijs gaat zodanig 

dat leerkrachten krijgen wat ze 

nodig hebben om hun taak in de 

toekomst te vervullen, want het 

onderwijsveld is zodanig 

veranderd. We kunnen deze periode 

zien als een nieuwe aanzet tot 

die verandering. (sociaal werk) 

     

 

  



 

 

TOEGANKELIJKHEID ZORG & CLB  

Daarnaast zou het taboe op hulpvragen moeten verdwijnen en de zichtbaarheid van het CLB in 

scholen moeten vergroten, volgens enkele studenten.  

Ik vind dat  hulp vragen sowieso een taboe is dat zou moeten  doorbroken worden. 

Ze zouden moeten inzetten op het normaal maken om hulp te vragen. Het normaal 

maken dat mensen die net begonnen zijn met een opleiding hulp krijgen. (student) 

Het CLB zelf, dat was zoiets heel vaag voor mij. In het begin dacht ik dat zijn 

gewoon de mensen die medische onderzoeken organiseren. Tot die man sprak over 

mijn thuissituatie. En dan dacht ik van: okee, je kan hier ook een beetje, 

praten, blijkbaar, over andere dingen, maar eigenlijk was dat nog heel vaag wat 

dat inhield en welke concrete problemen je daar kon aankaarten. Ik dacht ook dat 

dat meer ging over leerstoornissen, mensen die dyslexie hadden en die bijles 

nodig hadden, of wat extra begeleiding. Zo meer het mentale, dat was bij mij nog 

niet opgekomen dat je daar terecht kon. Terwijl dat dat net uw eerste 

aanspreekpunt is, want dat zijn de mensen die je normaal gezien dagelijks kan 

zien op school. O: hoe kan het beter? Sowieso het zichtbaar maken, al is het 

maar in het gebouw. Of, ja, zo, op een papiertje meegeven, van kijk, hier een 

plannetje, als je het moeilijk hebt, … ik weet niet, … dat was wel handig 

geweest. En dat ze ook heel concreet aankaarten met welke problemen leerlingen 

bij die persoon terecht kunnen en niet gewoon van: “als je het moeilijk hebt, 

dan kan je bij het CLB medewerker gaan”, maar heel concreet, als je financiële 

problemen hebt, of een mama die moeilijk doet, omdat anders gaan jongeren 

misschien die link misschien niet direct leggen. (student) 

  

2. Sterk schoolleiderschap  

Daarnaast haalden verschillende respondenten aan dat een sterke schoolleider/ster, 

doorslaggevend is om tot veranderingen op school te komen.  

Daarnaast kan ik ook zeggen dat indien de directie of de directeur achter een 

project of bepaalde acties stond, er dingen konden worden verwezenlijkt. Indien 

niet, kan het persoonlijk engagement snel doodbloeden. (sociaal werk) 
 

Ik zou een geschenk willen geven aan directies die : hun team achter één visie 

op het nieuwe schoolgaan/lesgeven (zouden) moeten zien te krijgen; hun team 

moeten motiveren om buiten hun comfortzone te treden om zo tegemoet te komen aan 

het leerrecht van alle leerlingen én het gepast onderwijzen van hun leerinhoud; 

moeten zorgen voor de nodige bijscholing en opbouw van expertise van hun team; 

moeten zorgen voor een positief leerklimaat-op-afstand voor de leerlingen wat in 

sommige gevallen een onhaalbare opdracht is; steeds de nodige energie moeten 

vinden om mensen die niet mee op de kar willen springen toch te ondersteunen óf 

de moed moeten vinden om confronterende gesprekken aan te gaan met hun 

collega's; in de vuurlinie staan want altijd is er wel een partij ontevreden. 

(sociaal werk) 

Je hebt heel sterke directies nodig die een team echt wel kunnen motiveren en 

coachen om te veranderen en ook wel oog hebben voor hun angst om te veranderen 

en hun weerstand, dat is het eerste, je moet om kunnen met die weerstand tegen 

verandering. Dat is heel terecht ook die weerstand. Die weerstand komt altijd 

ergens uit. Maar zo heel die ‘vibe’ in het onderwijs is zeker niet in alle 

scholen aanwezig en dat doet veel denk ik. Als uw directieteam niet de 

competentie heeft om zo een team te leiden, dan is het heel moeilijk om een 

school echt richting innovatie te leiden. (pedagogisch begeleider)  



 

 

 
INZETTEN OP KWALITEITSZORG     
 
De school van de toekomst gaat op een open en constructieve manier om met feedback. Sommige 
respondenten haalden aan dat scholen zich niet altijd kritisch opstellen ten opzichte van hun eigen 
werking. Externen hebben het gevoel dat scholen niet altijd aan de slag gaan met feedback van 
buitenaf. In plaats van defensief te reageren, zouden er effectievere procedures moeten komen, 
die scholen toelaten om aan echt aan de slag te gaan met bedenkingen, suggesties of klachten. 
 
 
Sommige scholen zijn niet kritisch genoeg voor hun eigen en zijn ze heel veel 

bezig met hun imago om te tonen dat ze goed bezig zijn en daarnaast ontbreekt er 

ook gewoon een stuk competentie in ons onderwijs. (pedagogisch begeleider) 

Dat blijf ik na al die jaren ook wel zeggen. De openheid, de echte openheid naar 

het binnen laten komen van kritische feedback uit de buitenkant, blijf ik toch 

echt wel een probleem vinden. Als je als externe iets komt aankaarten, schieten 

die vaak in zo’n reactie: “ik heb dat aan mijn leerlingen gevraagd en het is 

ok.” Ja, als ik u kom zeggen dat het niet okee is dan is het niet zo, want 

anders kwam ik het u niet zeggen. Je moet soms wel heel veel uit de kast halen, 

of heel goed in uw schoenen staan om te zeggen. Ik kom echt wel met een 

opmerking en dat is niet noodzakelijk slecht, maar als je daar nu gewoon naar 

zou luisteren, dan zou, je veel meer bereiken. En dan denk ik soms, dat wij 

binnen zorg, met heel dat kwaliteitshandboek, enzo … Wij hebben 

klachtenprocedures, waar wij dat ook officieel moeten tonen: alle klachten die 

binnen komen, daar moeten we ook iets mee doen. Waarmee ik niet wil zeggen dat 

wij geen fouten maken, of alles goed doen. Terwijl scholen die beslissen maar en 

zeggen van: kijk eens hoe goed dat wij dat doen en als wij dat niet goed doen, 

dan kunnen wij daar niets aan doen. Het is wat op flessen getrokken, maar dat is 

wel een ervaring van mij. Er zou een kanaal moeten zijn waar je gewoon open, 

zonder dat zij in defensieve reacties moeten vervallen, kritiek, of opmerkingen 

of bijsturingen, of ideeën kunt geven. Dat is nog altijd iets wat ik mis. 

(sociaal werk)  

 
 
PARTNERSCHAPPEN 
Om de uitdagingen van morgen aan te pakken zullen scholen volgens sommige deelnemers sterker 

moeten samenwerken met verschillende partners: ouders, sociale organisaties, lerarenopleiding, 

vormingsorganisaties, binnen de scholengroep, met andere scholengroepen en met het lokaal 

bestuur. 

  

   
 Wat ik ook belangrijk vind, is dat 

ouders een evenwaardige partner 

mogen zijn, mee opgenomen worden 

in het team want daar staat en 

valt ook alles mee. Ouders worden 

en werden vaak over het hoofd 

gezien. Daar hoop ik een hele 

belangrijke verandering te zien, 

dat ouders echt als partner worden 

gezien en niet als een lijdende 

persoon. (sociaal werk) 

 

Ik denk wel dat het eerder uit 

universiteiten en hogescholen 

gaat komen. Ik geloof wel dat 

daar een momentum is om zich veel 

meer in te mengen in de 

onderwijswereld. Die moeten echt 

wel uit hun ivoren toren komen om 

het gewoon samen te gaan doen, 

maar daar is echt wel wat 

verbinding voor nodig is. 

(pedagogisch begeleider) 

 



 

 

 Dat moeten we allemaal samen doen. 

Bijvoorbeeld via lerarenopleiding, 

via vorming. We moeten de vraag 

stellen: welke ondersteuning 

hebben scholen nodig? Ze kunnen 

zelf niet alles uiteraard. We 

moeten meer linken maken met 

andere organisaties die dan na 

school of in het weekend kunnen 

ondersteunen, zodat jongeren ook 

hoop en ambitie krijgen van okee: 

ik kan hier ook iets worden. Het 

klinkt misschien wat cliché. Maar 

dus naast, scholen staan best heel 

sterke organisaties, die mee die 

visievorming voeden, die mee 

begeleiden om daartoe te komen. 

Nogmaals een leerkracht hoeft niet 

alles te doen, dus: wie moet wat 

doen? Sterk in een netwerk rond 

die scholen werken is nodig. De 

scholenkoepels hebben daar ook een 

belangrijke rol in te spelen. Het 

moet op dat niveau gebeuren. Ze 

moeten zich afvragen hoe ze 

ondersteunend kunnen werken. 

(sociaal werk) 

Dat wekelijks overleg met de 

coördinerend directeurs dat we 

elke vrijdag hebben, dat hebben 

we al uitgesproken, dat gaan we 

blijven doen ook na corona, omdat 

dat heel verrijkend is, om te 

zien, hoe dat bepaalde netten 

werken, of hoe bepaalde scholen 

het aanpakken. Ik denk dat dat 

zeker iets is dat gaat blijven, 

misschien niet elke week. Dat 

orgaan kan verduurzaamd worden. 

(medewerker stad Leuven) 

 

En vanuit de stad Leuven, elke 

vrijdag namiddag hebben wij 

overleg. Je leert de groep beter 

kennen. Ik weet nu ook beter bij 

wie ik terecht kan voor bepaalde 

vragen. Dat haal ik daar nu wel 

uit. Ook al is dat overleg 

voorlopig beperkt tot corona-

toestanden. (coördinerend 

directeur basisonderwijs) 

     

 

  



 

 

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


