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10 “Leraren zijn zich erg 
bewust van hun relatie met 
de leerling”
Renske Valk

Op afstand lesgeven en toch aandachtig 
betrokken zijn bij de leerling. Hoe kijkt 
pedagoge Lisette Bastiaansen hiernaar?

12 “Zie de leerling en wat 
hij allemaal gedaan heeft”
Renske Valk m.m.v. Femke Geijsel

Zet het leren van leerlingen centraal, 
ook en vooral bij de heropening van 
scholen. Dat betoogt Femke Geijsel, 
die de afgelopen weken schoolleiders 
bijstond met raad en daad en met de 
systematische blik van de onderzoeker.

16 “Het geeft een enorme 
lerende dynamiek”
Miel Smits

“Mijn school staat in het epicentrum van 
de covid-19 uitbraak in Brabant. Het dorp 
Uden en omgeving is in de eerste weken 
zwaar getroffen en de sluiting kwam niet 
onverwacht.”

Van Twaalf tot Achttien is een maandblad voor leraren, teamleiders en schoolleiders in het voortgezet onderwijs. 
Het magazine gaat over werken en leren in een moderne school. Elke maand brengen wij u verhalen over 
belangrijke onderwijsontwikkelingen, actuele discussies en informatie die uw beroepsuitoefening kunnen verrijken. 
Wilt u zelf publiceren over uw beroep of school? We zoeken graag een plekje voor uw verhaal. Van Twaalf tot 
Achttien, een onmisbaar magazine, waarin plezier en professionalisering samenkomen.
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Als het écht moet,  
is niets onmogelijk
Door de redactie

Terugkijken op bijna drie maanden 
afstandsonderwijs. Vier docenten vertellen 
hoe zij de afgelopen tijd ervaren hebben en 
hoe ze naar de toekomst kijken.
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• Docenten
• Mentoren / SLB’ers
• Zorgmedewerkers 
uit het vo en mbo

ONTDEK HET  
PROGRAMMA OP  

ONZE WEBSITE 
Congres ‘Angst bij jongeren’
Signaleren en begeleiden van jongeren met angst(stoornissen) 

Paniekaanvallen, pleinvrees en sociale angsten belemmeren jongeren in hun 

ontwikkeling en zetten schoolprestaties onder druk. Hoe ontstaat angst? Hoe blijf 

je in verbinding met angstige leerlingen, ook wanneer deze leerling regelmatig 

afwezig is? En hoe verminder je prestatieangst en stress bij (perfectionistische) 

jongeren?

Herken en begeleid angstige jongeren!



EDITORIAL

besproken, niet in de laatste plaats door de 
auteurs en geïnterviewden in dit nummer. Ik 
heb daar niet zoveel aan toe te voegen. 

Wel moet ik steeds denken aan één woord. 
Urgentiebehoefte. The magic word. In al die 
projecten en trajecten, die bedoeld zijn om 
het onderwijs beter te maken en die meest-
al om ander gedrag vragen van leraren of 
schoolleiders, fluistert men elkaar in: er moet 
wel urgentie gevoeld worden, daar gaat 
het om. Ik heb in het verleden veel van die 
processen begeleid. Voortdurend was je op 
zoek naar urgentie in het gehele vraagstuk. 
En was deze maar matigjes vindbaar in de 
groep, dan was het aan jou om die urgen-
tie bloot te leggen. Het vroeg om een beetje 
boetseren, benoemen, uitbeelden, zie je wel? 
En tijdens de koffiepauzes zei je dan tegen je 
collega-trainer, of tegen je opdrachtgever die 
even zijn gezicht liet zien om te vragen hoe 
het ging, dat het wel een stroperige boel was, 
dat werken aan verandering. Mensen zitten 
toch erg vast in oude routines, hoor. Zeker 
onderwijsvolk, man, wat is het lastig om die 
in beweging te krijgen. 

Nou, daar moet ik nu dus steeds aan denken, 
nu ik deze razendsnelle operatie afstands-
onderwijs zich heb zien voltrekken en alle 
grensverleggende hink-stap-sprongen heb 
gadegeslagen. 

Verder ben ik nieuwsgierig of er uit deze peri-
ode van totale decorverandering ook bepaal-
de ontdekkingen en omstandigheden komen 
bovendrijven die we niet meer kwijt willen. 

Zaken die waardevol blijken, die onverwacht 
beter uitwerken. Kleine dingen en grote din-
gen. Kinderen die het thuis beter doen, die tot 
rust komen. Leraren en leerlingen die ander 
contact krijgen doordat ze uit hun vaste rol-
lenspel hebben moeten stappen. Ouders die 
op een andere manier bij het leren van hun 
kinderen zijn betrokken. Teams die elkaar op 
deze onderwijskundige survivaltocht hele-
maal hebben gevonden. Hoe breng je het in 
beeld, op welk niveau dan ook? En wat wil je 
daarvan vasthouden, straks, als de zwaarte-
kracht van de oude systemen alles weer op 
zijn plek trekt? We gaan het zien.

Dit juni-nummer is het laatste nummer voor 
de zomervakantie, die dit jaar ook al niet zal 
zijn zoals hij altijd was. Het is het moment dat 
ik op de eerste plaats alle mensen bedank 
die aan dit nummer hebben bijgedragen, en 
met hen ook alle anderen die dit schooljaar 
ervoor hebben gezorgd dat Van Twaalf tot 
Achttien elke maand weer 56 goedgevulde 
pagina’s kon leveren. We danken ook de 
lezers en de nieuwe abonnees die we dit 
schooljaar mochten verwelkomen. 

Wij gaan hier, in zomerstilte, alvast aan de 
slag met de twee eerste edities van school-
jaar 20/21. En jullie wens ik allemaal aan 
mooie bijzondere zomer toe.

Tot ziens in september en blijf op de been!

Renske Valk,

hoofdredacteur

@valktekst

Het is geen doen, een blad maken in 
Corona-tijd. Niet zozeer vanwege onze 
intelligente lockdown, en docenten 

die ik niet kan spreken omdat ze vooral erg 
druk zijn met belangrijker zaken. Ik ga name-
lijk nu alvast zeggen dat iedereen tussen de 
tumultueuze bedrijven door juist zo genereus 
was om allerlei vragen van mij te beantwoor-
den. Nee, het is meer vanwege de snelheid 
waarmee de ontwikkelingen elkaar opvolgen. 
De eerste artikelen en vragen van dit nummer 
waren uitgezet toen de scholen net hun slui-
tingsordonnantie hadden gekregen. En het 
blad komt uit op het moment dat de scholen 
alweer aan het opengaan zijn. Even lijkt het of 
je bezig gaat met achterhaalde berichtgeving. 
Toch is dat niet zo. Ik ben bij dat docenten, 
leerlingen, schoolleiders en onderzoekers 
uitdrukking hebben gegeven aan hun erva-
ringen, verwachtingen en zorg. Want tussen 
die regels door staan belangrijke observaties. 
Ik heb wel besloten om ook dit nummer – net 
als de mei-editie over Hoop – integraal op de 
site als pdf toegankelijk te maken. Ik doe dat 
al per 1 juni, het blad komt dan later bij de 
abonnees op de mat. Dat is dan wel de laat-
ste keer, want mijn uitgever wordt daar denk 
ik een beetje narrig van. En nemen júllie dan 
gewoon een abonnement met ingang van het 
nieuwe schooljaar, in september openen we 
met een prachtig nummer over burgerschap 
(in barre tijden). 

Gesloten scholen, half heropenende scholen, 
zichtbare en onzichtbare leerlingen, afstands-
onderwijs en pedagogische lat-relaties… 
het is horizontaal en verticaal benoemd en 
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Als het écht moet, 
is niets onmogelijk
Half maart werd van de ene op de andere dag de school als 
vanzelfsprekende eenheid opgebroken. Leerlingen kwamen thuis 
te zitten, net als veel ouders. Docenten werden docenten op afstand, 
en velen van hen waren tegelijkertijd ook thuiszittende ouders. Vier 
docenten vertellen hoe zij de afgelopen tijd ervaren hebben.

Terugkijken op twee maanden online lesgeven
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R
ens Goedknegt is sinds 2013 docent geschiedenis op 
het Eerste Christelijk Lyceum (ECL) in Haarlem. Svenja 
Kipshoven werkt op jenaplanschool Metameer in 
Boxmeer als docente Duits, vertrouwenspersoon en 

anti-pestcoördinator. Iris Driessen is docent Nederlands aan het 
Hyperion Lyceum in Amsterdam en Patrick Vaanhold is docent 
economie en bedrijfseconomie aan Het Erasmus in Almelo.

Het gaat goed met hen, vertellen ze. Ze zijn gezond, kunnen thuis 
goed werken en gaan soms ook nog naar school. Ze zijn druk met 
lessen maken en lessen geven, vaak wel in een andere tijdsver-
houding. Sommigen hebben hun grenzen online flink verlegd, 
anderen hadden daarin al een staat van dienst. Maar iedereen 
mist de leerlingen, de collega’s en de dynamiek van de klas. 
Patrick Vaanhold zegt: “Op afstand sparren met collega’s, contact 
hebben met leerlingen… om eerlijk te zijn, het bevalt me maar 
matig.” En Iris Driessen zegt: “Ik houd van improviseren en de 
‘chaos’ van de lessen. Structuur aanbrengen vind ik vervelend en 
lastig, dus dat kost me veel tijd, nu.” Iedereen hoopt op een snelle 
terugkeer van het ‘normaal’, desnoods in nieuwe vorm.

Eerste gedachten
“De eindexamenleerlingen… wat nu?” Dat was het eerste dat 
Rens Goedknegt dacht na de persconferentie van Rutte. Zijn 
65 havoleerlingen stonden op het punt om te beginnen met de 
eindexamentraining. Ze zijn natuurlijk het hele jaar goed op het 
eindexamen voorbereid. “Maar,” zet Rens, “ik weet uit ervaring 
dat zeker die laatste weken zo ontzettend belangrijk zijn.” Svenja 
Kipshoven kreeg nog even geen beeld op het netvlies hoe dat 
online lesgeven er dan uit moest gaan zien. Op haar jenaplan-
school is juist het interpersoonlijke contact zo’n belangrijke 
factor in het lesgeven. Hoe dan? En waar Patrick Vaanhold dit 
wel had zien aankomen gezien de ontwikkelingen in de ons 
omringende landen en zich vooral afvroeg hoe de overheid dit 
in richtlijnen zou uitwerken, dacht Iris Driessen aanvankelijk: 
“Goh, moet dat nou? Luisteren we niet teveel naar bange men-
sen?” Maar ze dacht ook: “Dit kunnen we wel. Mijn vertrouwen 
in mijn eigen school was groot, dit doen we wel.”

Het onderwijs op de rit 
Snel handelen was het devies en dat behoeft inmiddels nauwe-
lijks meer illustratie. Contact zoeken met je collega’s, overleggen 
met de schoolleiding, op zoek gaan naar connectiemogelijkhe-
den met je leerlingen en vooral met je mentorklas. Svenja: “Ik 
wil dat mijn leerlingen hun verhaal kwijt kunnen. Sommigen 
lukt dat thuis niet, door twee hardwerkende ouders of door een 
zorgelijke thuissituatie. Kinderen hebben steun nodig. Ook al is 
dit op afstand lastiger, een luisterend oor betekent al veel.” En 
verder natuurlijk hardware en software op orde krijgen, lesplan-
ningen omgooien, lessen omwerken. Met vallen en opstaan 
proberen de school stukje bij beetje weer aan elkaar lijmen. Dat 

dat er voor iedere school en voor iedere leraar anders uitziet is 
vanzelfsprekend: scholen, leraren en vakken verschillen. Patrick 
Vaanhold: “Eerst maar eens overlegd met de collega’s: wat gaan 
we doen, hoe pakken we het aan? De sluiting was aanvankelijk 
voor 3 weken, zo’n periode is te overzien. Daarvoor zet je redelijk 
snel een alternatief programma in elkaar. Toen al snel bleek dat 
de schoolsluiting langer zou duren en dat ook de examenklassen 
niet meer naar school zouden komen, hebben we weer naar an-
dere alternatieven gezocht. Voor bedrijfseconomie konden wij de 
toetsstof omzetten in een aangepaste praktische opdracht waar 
de leerlingen een langere tijd mee aan de slag konden.” Ook voor 
Rens lag een eerste zorg bij eindexamenleerlingen. Maar hij had 
een goede uitgangssituatie. Rens Goedknegt: “Samen met drie 
vrienden maak ik al jaren de YouTube-serie Meneer Goedknegt, 
ik heb al 34 video’s tot mijn beschikking waarmee circa 75% van 
de eindexamenstof gedekt is.” 

Het leren op de school van Iris is van meet af aan modern 
georganiseerd. Men werkt met online methodes, zelfontwikkeld 
materiaal dat online beschikbaar is gemaakt, creatieve opdrach-
ten en een beproefde leerpleindidactiek. Iris: “De leerlingen 
zijn gewend om zelfstandig of in groepjes aan de slag te gaan. 
Klassikale, frontale lessen worden niet vaak meer gegeven. 
Bovendien hebben we de lessen zodanig georganiseerd dat 
docenten elkaars lessen kunnen overnemen bijvoorbeeld bij 
ziekte. Als je het puur hebt over het geven van instructies en 
opdrachten, leek fysiek niet voor de klas kunnen staan mij niet 
zo’n groot probleem.”

Op elke school volgde na de eerste crisisinterventies wel of 
andere vorm van collectief beraad over het verder vormgeven 
van onderwijs op afstand. Kaders, technologieën, prioriteiten, 
het nieuwe vergaderen en appgroepjes. Iris: “De appgroep 
stroomde over met berichten van collega’s die mooie ideeën 
hadden, met voorbeelden van lessen en andere praktische en 
nuttige zaken. Oh ja, en kattenfilmpjes natuurlijk.”

D O O R  D E  R E D A C T I E

"Mijn vertrouwen in mijn  
eigen school was groot,  

dit doen we wel.”  
- Iris Driessen -

Rens Goedknegt
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En al doende leert men. Of: al 
doende leert men af. Iris: “We 
kwamen allemaal voor een punt 
dat we verwachtingen moesten 
gaan bijstellen. Voor sommige 
opdrachten was meer tijd nodig, 
en voor sommige leerlingen of 
klassen juist minder opdrachten. 
Het lukte mijzelf ook niet altijd 
om al mijn werk af te maken of 
om me te concentreren, dus dat 
kon ik ook niet van mijn leerlin-
gen vragen. Na een aantal weken 
merkten we dat leerlingen zich 
weliswaar netjes aan de afspraken 
en deadlines hielden, maar dat 
het wel veel werd. Soms zaten 
ze van 9:00-16:00 uur op hun ka-
mertje te werken. Dat kon niet de 
bedoeling zijn. Een of twee Meets 
per klas per week vind ik genoeg. 
Er vielen ook leerlingen uit. Ze 

bleven afwezig, en leverden niets meer in. Met die leerlingen en 
hun ouders heb ik contact gezocht en gevraagd wat er speelt. 
Sommigen lukten het gewoon niet om aan het werk te gaan, 
soms overzagen ze de stof niet, soms speelde er iets anders. 
Voor die leerlingen hebben wij de school opengesteld en hen 
uitgenodigd om op school te komen werken.”

De relatie met de leerlingen 
De zoektocht naar afstandstechnieken en -methodieken mag er 
dan voor iedere leraar anders uitzien, unaniem is het gevoel ge-
amputeerd te zijn in je docentschap als je niet fysiek bij je leer-
lingen kunt zijn. Leraren willen in de klas zijn. Rens: “Je ziet de 
leerlingen, je kunt hun ook beter laten merken dat je hen ziet en 
er zijn bijvoorbeeld makkelijkere mogelijkheden om nog even 
een leerling aan te schieten en een praatje te maken aan het 
begin of einde van de les. Nu, in deze digitale realiteit, merk ik 
toch dat sommige leerlingen het soms onwijs spannend vinden 
om te reageren tijdens een online klassikaal videogesprek. Met 
mijn mentorleerlingen verlaag ik die drempel door regelmatig 
ook whatsappcontact te hebben over hoe het gaat met ze.” 

Patrick ervaart iets vergelijkbaars. Hij is een docent die tijdens 
zijn lessen actief rondloopt bij de uitleg. “Zo kan ik zien aan de 
leerlingen wat wel en wat niet binnenkomt. Non-verbale com-
municatie is voor mij zeer belangrijk, en die is online behoorlijk 
beperkt. Je moet het doen met een kort “huh” dat je oppikt als 
je in een videochat zit, want zien doe je weinig. Bij mijn 4V 
klas maak ik me daar nog niet zo druk over, die kunnen voor 
zichzelf opkomen, maar er zijn ook leerlingen die je tijdens zo’n 
online les niet hoort en die je in de chat niet terug ziet. Vraag je 
zo’n leerling buiten de groep hoe het gaat, dan krijg je vaak een 
“goed” of “ik snap het wel”. Maar je mist die extra signalen.” Het 
zijn precies die kleine gebaren die van grote betekenis kunnen 
zijn. Iris: “Ik mis heel erg het contact in de wandelgangen en tij-
dens de lessen. Even een schouderklopje geven, een knipoogje, 
zien dat er iets mis is en dan kunnen helpen, een bemoedigend 
praatje tussendoor. En het geeft me zorgen; juist nu dat vluchti-
ge contact ontbreekt, vallen er leerlingen buiten de boot. Ik heb 
in het begin veel berichtjes gestuurd en filmpjes opgenomen om 

mijn mentorleerlingen moed in te spreken. Ik wilde graag dat 
ze wisten dat ze hier niet alleen in stonden. Tijdens een ‘meet’ 
verschijnen niet alle leerlingen in één groot grid, dat vind ik 
vervelend. Ik ben dus maar in kleinere groepjes gaan ontmoe-
ten, om toch meer persoonlijke aandacht te kunnen geven. Zo 
komen ook meer verhalen los bij de kinderen. Ik vind het ook 
vervelend dat leerlingen hun camera niet altijd aanzetten. Soms 
zeggen meisjes dat ze hun hoofddoek niet op hebben of dat hun 
camera stuk is. Ik maak er geen groot punt van, maar ik moet er 
wel vaak om zeuren om die camera’s aan te krijgen. Het maakt 
me niet zo heel veel uit of ze heel geconcentreerd meedoen, 
maar ik wil ze gewoon even zien.”

Ook de leerlingen missen de  dynamiek van de klas. Svenja: “Ze 
geven aan dat ze deze manier van lesgeven wel leuk vinden voor 
even, maar ze missen hun vrien-
den en vriendinnen op school, 
afgezien van de enkeling die 
deze manier van lesgeven wel 
tot eind van het jaar wil behou-
den. Vaak sloot ik een les af door 
alle camera’s aan te laten zetten 
en even naar elkaar te zwaaien. 
Dan bleven er geregeld nog wat 
leerlingen hangen om na te klet-
sen. Dan voelde ik weer even de 
band met de leerlingen van voor 
de crisis. Vooral de bovenbouw-
leerlingen hadden hier behoefte 
aan en toonden ook interesse in 
mijn situatie. Heel er leuk om te 
zien en erg fijn!”

Minder vanzelfsprekend en dus des te verrassender is de 
constatering dat de leerlingen eigenlijk behoorlijk goed aan de 
slag zijn gegaan, thuis. Iris: “Ze zijn grotendeels allemaal altijd 
aanwezig en houden zich aan deadlines. Ik had gedacht dat het 
veel lastiger zou zijn om ze te motiveren. Ik zeg daar wel bij: we 
hebben hele makkelijke, slimme leerlingen, dus dat scheelt.” En 
dat online ontmoeten ook onbenutte mogelijkheden blootlegt. 
Patrick: “Als in mijn 4Vklas een vraag gesteld wordt in de chat, 
hoef ik niet altijd het antwoord te geven. Er ontstaat regelmatig 
een korte discussie tussen de leerlingen onderling die elkaar 
bevragen en beantwoorden. Dat principe wil ik straks, na dit 
geheel, op de een of andere manier vasthouden.”

Pandemie gespreksonderwerp?
Iedere leraar betrekt de pandemie in z’n lessen, maar past ook 
wel op om de leerlingen niet te overvoeren. Rens: “Ik heb in 
vrijwel alle klassen een lesje gedaan waarbij ik het verband heb 
gelegd met eerdere pandemieën uit de geschiedenis, zoals de 
pest en de Spaanse Griep. Daar leent het vak geschiedenis zich 
natuurlijk prachtig voor. Maar ik merk ook, onder de leerlin-
gen en ook bij mezelf, dat de hoeveelheid informatie over de 
coronacrisis soms ook de keel uitkomt. Dus deze pandemie 
komt zeker niet regelmatig terug in de geschiedenislessen.” Ook 
Patrick vindt het logisch om in zijn lessen economie aandacht 
te schenken aan bijvoorbeeld de economische consequenties 
als punt van zorg, bijvoorbeeld in de klas waar toch al een les 
‘massaproductie’ op het rooster stond. Patrick: “Tegelijkertijd is 
het wel enorm zoeken. Je hebt een PTO/PTA waaraan je je moet 

Iris Driessen

Svenja Kipshoven
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houden. Als de onderdelen niet direct aansluiten, dan is het 
lastiger om de actualiteit er in te fietsen. Bij normale lessen zou 
ik dat makkelijker doen omdat ik daar een heel ander contact 
heb met de leerlingen. Als ik nu een videoles geef, dan is deze 
toch echt gericht op de lesstof zodat die ook makkelijker voor de 
leerlingen te volgen is via het boek.”

Of deze crisis iets doet met de manier waarop leerlingen tegen 
de wereld aankijken, en tegen hun eigen leven, is nog even gis-
sen voor de meeste leraren. Hoe belangrijk dit soort gesprekken 
ook kunnen zijn, men ervaart daarvoor te weinig tijd te hebben 
naast de gewone lessen en het zo goed mogelijk bedienen van 
alle leerlingen. “Maar,” zegt Iris, “Ik vind het een mooie vraag om 
ze te stellen deze week.”

Kleine en grote zorgen
Een aantal belangrijke zaken komen in het geding, volgens 
de leraren. De belangrijkste daarvan is de ontwikkeling van 
leerlingen in kwetsbare situaties. Svenja: “Leerlingen kunnen 
nu makkelijker dingen verbergen. In een klaslokaal kun je aan 
de houding van iemand vaak wel zien hoe het gaat. Ik mis dat 
contact en kan voor mijn gevoel niet bieden wat ik normaal doe: 
korte gesprekken voeren om te peilen hoe het gaat.” De alge-
mene angst is dat het thuiszitten voor verschillende leerlingen 
heel verschillend uitwerkt. Rens: “Voor sommige kinderen kan 
school echt een uitvlucht zijn of een plek om zich veilig te voe-
len. Anderen missen gewoon een rustig thuis, en eigen plekje 
om aan school te werken.” Patrick: “Daar waar je op school de 
situatie nog behoorlijk gelijk kunt trekken in de les, heb je vaak 
geen idee hoe het zit met de leerling in haar/zijn thuissituatie; 
hebben ze allemaal wel de faciliteiten om te doen wat we van 
ze vragen? De stille leerling in de les kun je zien, maar dat lukt 
online domweg niet goed genoeg.”

Die mogelijk ongelijke ontwikkeling is voor de leraren aanlei-
ding om een aantal zaken op de bespreektafel te leggen. Hoe 
beginnen we straks de lessen weer? Hoe gaan we om met de 
overgangsnormen? Met de voorexamenklassen? Met bijspij-
keren? Hoe krijgen we zicht op hoe het gesteld is met onze 

leerlingen? Waar staan ze, ten opzichte van de lesstof, maar ook 
in hun algemene ontwikkeling en welbevinden? Patrick: “En als 
we naar school gaan, hoe dan? Volgens het RIVM is het houden 
van afstand nog een lange tijd nodig, omdat er nog te weinig 

mensen immuun zijn en er nog geen vaccin is. Maar hoe lossen 
we dat op als we weer naar school gaan?” Voorlopig zijn er meer 
vragen dan antwoorden. 

Schoolkracht
Deze crisis brengt onrust, onzekerheid, onmogelijkheden en zorg 
met zich mee. Maar de crisis sterkt tegelijkertijd de leraren in hun 
vertrouwen in de leerlingen, in zichzelf en in de school. De scho-
len hebben snel en adequaat gehandeld, en de leraren en leerlin-
gen hebben zich veerkrachtig getoond. Patrick: “Mij is opgevallen 
hoe flexibel docenten en leerlingen kunnen zijn. Als je kijkt naar 
de omschakeling die gedaan is in pak ‘m beet twee weken, dan 
is dat natuurlijk enorm. Tegelijkertijd is dat ook wel een risico 
omdat het wel veel vergt van mensen.” Rens: “Het onderwijs wil 
zeker op digitaal vlak nog wel eens overkomen als conservatief 
bolwerk. Echter, ik denk dat alle docenten de afgelopen weken 
toch echt het tegendeel hebben bewezen. Vrijwel iedereen, hoe 
moeilijk de omgang met digitale middelen voor sommigen ook 
kan zijn, heeft de schouders eronder gezet om er samen het beste 
van te maken. Ik hoop dat deze ontwikkeling niet stilvalt als deze 
crisis voorbij is, maar dat ervan wordt geleerd.” Op de school van 
Iris was het niet anders: “We wisselden uit, gaven tips en we mo-
tiveerden elkaar. Het doet me een beetje denken aan de begintijd 
van het Hyperion; in die beginjaren moesten we alles zelf maken, 
doen, vormgeven, bedenken, van visie tot didactiek. Ik zou die 
energie die nu weer is ontstaan graag vasthouden.”

Patrick merkt nog wel op dat hem het verschil in handelen tus-
sen de diverse scholen opviel. “Daar waar een aantal scholen 
al in het eerste weekend schakelden, een online omgeving 
beschikbaar maakten en docenten trainingen aanboden, waren 
andere scholen afwachtender. Veel verschilde: het organiseren 
van de online lessen, de communicatie naar de ouders. Niet dat 
het ene beter is dan het andere, maar soms voelde het alsof elke 
school het wiel opnieuw uit moest vinden. Maar goed, dat zeg ik 
vanaf de werkvloer.”

Het laatste maar zeker niet minste compliment is voor de leer-
lingen. Rens: “Ik verbaas mij erover hoe goed het veel leerlingen 
lukt om zelfstandig actie te ondernemen in deze tijd. Deze co-
ronacrisis zou best eens een mooi opstapje kunnen zijn voor ons 
om meer aan te sturen op eigenaarschap bij de leerlingen.”

O ja, en Iris is gaan voorlezen op Instagram. Ze leest bijna 
iedere les aan iedere klas voor en wil dit er voorlopig maar eens 
in gaan houden. •

"De stille leerling in de les kun  
je zien, maar dat lukt online 
domweg niet goed genoeg." 

- Patrick Vaanhold -

Patrick Vaanhold
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Afstandsonderwijs en de pedagogische relatie

“Leraren zijn zich erg 
bewust van hun relatie 
met de leerling”

L
isette Bastiaansen is moeder in een sa-
mengesteld gezin met vier kinderen, pro-
moveert op dit moment als PhD student 
‘pedagogische dimensies van onderwijs’ 

bij Gert Biesta en werkt ook als onderzoeks-
begeleider en docent bij de Masteropleiding 
Pedagogiek van de Hogeschool Arnhem 
Nijmegen. Ze publiceerde de afgelopen tijd 
een aantal keren over haar observaties.

D O O R  R E N S K E  V A L K

Met het oog van de pedagoog keek Lisette 
Bastiaansen de afgelopen tijd naar alles wat zich 
voltrok rondom afstandsonderwijs, de pedagogische 
relatie en aandachtige betrokkenheid de leerling. 
Wat viel haar op?

Scan hier voor 
de publicaties
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We stelden haar een aantal vragen. 

Er is al veel gezegd over afstandsonderwijs. Over de gesloten loka-
len, het lesgeven met handicaps, de angst voor achterstanden, de 
zorg voor kwetsbare leerlingen. Jij hebt vanaf het begin van de crisis 
aandacht gevraagd voor de pedagogische relatie tussen de docent 
en zijn leerlingen. Kun je vertellen waarom je daar aandacht voor 
vraagt, wat je daarin opviel, die eerste weken? 
“Het is al vaak gezegd, maar een ‘crisis’, en dus ook de coronacrisis, 
doet altijd in existentiële zin iets met mensen en organisaties. In 
die zin was het heel erg interessant om te kijken naar of en hoe 
leraren en scholen in de omslag naar afstandsonderwijs met hun 
pedagogische opdracht en pedagogische relaties om zouden gaan. 
Wat zien ze als hun opdracht? Hoe pakken ze die op? Welke plek 
krijgt de ‘relatie’ daarin?” 

“Zelf heb ik met collega’s Ton Bruining en Merel Boon een paar 
kleine onderzoekjes uitgezet rondom de vraag: of en hoe ben 
je als leraar aandachtig betrokken bij leerlingen ten tijde van 
corona? Wat daaruit bleek, inmiddels genoegzaam bekend, is 
dat die technische omslag, die voordien zo moeilijk leek, in no 
time gerealiseerd kon worden. Tegelijk zag je scholen en leraren 
zoeken naar focus: Houden we zoveel mogelijk vast aan het ‘oude’ 
inclusief de beoogde voortgang qua lesstof, of kiezen we voor een 
andere route, omdat er nu iets anders gevraagd wordt? Je zag twee 
bewegingen: scholen en leraren die zich richtten op lesinhoud 
en het vasthouden van het prestatieniveau, en scholen en leraren 
die zeiden: als het op dit moment maar lukt om goed voor onze 
leerlingen en onszelf te zorgen, dan zijn we eigenlijk al een heel 
eind, en dan zien we van daaruit maar weer verder.” 

“Verder was ik zeer benieuwd naar de vraag wat afstandsonder-
wijs met de pedagogische relatie zou doen. Lukt het om leerlingen 
te ‘zien’ nu ze fysiek niet meer nabij zijn? In hoeverre doet in zo’n 
ingewikkelde situatie als corona de pedagogische opdracht er nog 
toe? Nu we wat verder zijn ben ik wat dat betreft in zekere zin be-
hoorlijk positief. Wat ik gehoord en gezien heb, is dat veel leraren 
zich zeer bewust zijn van hun relatie met hun leerlingen en door-
drongen zijn van het belang daarvan. Een aantal leraren bij wie 
‘de relatie’ voor corona wat minder in beeld was, heeft kans gepakt 
om die relatie met de leerling te vernieuwen, daarbij in zekere zin 
geholpen door de fysieke afstand die nu is ontstaan. Overigens wil 
‘een relatie’ nog niet zeggen dat er een pedagogische oriëntatie is, 
dat is wel een belangrijke nuancering.”

We zijn nu bijna drie maanden verder. Wat valt je op?
“Wat ik bijzonder mooi vond om te zien, en ook opmerkelijk, is dat 
de letterlijke afstand bij sommigen juist meer nabijheid teweeg-
brengt. Dat is niet iets wat je tevoren verzint. Maar doordat leraren 
leerlingen letterlijk in hun thuissituatie zagen, ontstond er klaar-
blijkelijk ruimte. Ruimte om uit de oude rolverdeling te stappen, 
ruimte om op een andere manier elkaar te leren kennen, ruimte 
om meer van die leerling te zien dan zijn cijfers en zijn voortgang. 
Wat me verder is opgevallen, is dat de manier van samenwerken 
binnen een team ook invloed heeft op hoe ‘aandachtige betrok-
kenheid’ bij een leerling gestalte krijgt. Er ontstaat frictie waar 
bijvoorbeeld schoolleiding vooral focust op standaardisering, op 
orde brengen, technische faciliteiten en protocollen, terwijl lera-
ren bijna schreeuwen om ‘maatwerk’ en ‘laat het ons zelf doen’, 
want ‘wij weten zelf veel beter wat die leerling van ons nodig heeft 
en hoe we hem het beste verder kunnen helpen’.” 

“Ik proef ik dat veel scholen zoeken 
naar écht nieuwe wegen, dat ze 
dingen van nu willen behouden, 
bijvoorbeeld de online-component, 
of andere manieren van toetsen en 
begeleiden. Vanuit de overheid is 
het hierover nog tamelijk stil. Daar, 
bijvoorbeeld bij monde van de 
Onderwijsraad, neem ik nog een 
sterke focus op het herstel van het 
‘oude’ waar, inclusief het repareren 
van ‘achterstanden’ en het opvijzelen 
van de prestaties. Terwijl scholen zelf 
wél soms liever met nieuwe routes 
aan de slag zouden willen. Een unieke 
kans lijkt me, nu de hele wereld toch 
op z’n kop staat.” 

“Wat mij persoonlijk erg geraakt heeft is de situatie van ‘kwetsbare 
leerlingen’. Ze zijn nu vol in beeld gekomen, letterlijk doordat ze 
buiten beeld raakten. Dat maakte manifest wat natuurlijk al veel 
langer speelt: de hardnekkige kansenongelijkheid tussen leerlin-
gen. Het is goed dat dit nu zeer helder op tafel ligt en dat leraren 
hier ook stevig mee aan de slag willen. Het moet een agendapunt 
blijven op het hoogste niveau. Daarvoor is nodig dat we als sa-
menleving niet meer toelaten dat je achtergrond en je thuissituatie 
bepalen of je je kansen kunt pakken. Want laten we niet vergeten: 
die leerlingen zelf zijn niet kwetsbaar hè? Het zijn de omstandig-
heden waar ze in zitten die het hun moeilijk maken!”

Onze neiging te benoemen wat verloren gaat is groot. We zeggen 
dan niets onwaars, maar we zijn misschien wel onvolledig. Welke 
nieuwe betekenisvolle vragen kunnen we ons stellen?
“We kunnen niet voorspellen wat deze crisis met ons gaat doen, 
we staan nog maar aan het begin. Voor mij persoonlijk is de grote 
vraag: wat willen we met ons gezamenlijk bestaan op de aarde? 
Hebben we een oriëntatie voor de toekomst? Hoe willen we sa-
menleven en door welke ‘waarden’ laten we ons daarbij leiden op 
deze aarde die ecologisch gezien onder druk staat en waar onze 
democratie zich steeds vaker moet verdedigen. Veranderen is 
moeilijk, het vraagt van ons om uit onze comfort-zone te stappen. 
Willen we dat, durven we dat, kunnen we dat? Ik denk dat we er 
niet aan ontkomen om onszelf die vragen de komende periode te 
stellen. Daarbij mogen we onszelf – niemand uitgezonderd – de 
vraag stellen: waar gaat het nou wérkelijk om in dit bestaan? En 
die vraag is dan weer mede bepalend voor de manier waarop het 
onderwijs aan kinderen de wereld presenteert.”

Tot slot? 
“Ik geef graag mee dat ik binnen onderwijs mensen zo ontzettend 
hard zie werken om leerlingen het onderwijs te geven dat ze verdie-
nen. Letterlijk met ziel en zaligheid. Maar ik zou het iedereen gun-
nen om heel even op adem te komen, om even wat meer op afstand 
te kunnen en mogen kijken: waar staan we nu, waar willen we en 
waar gaan we heen? Zo’n rustmoment is heel belangrijk, even weg 
bij het voortdurende rush-hour waar we nu met zijn allen in zitten. 
Niet alleen voor de werkers in de zorg, maar ook voor alle werkers 
in het onderwijs. Niet alleen om ‘uit te rusten’, maar daarnaast ook 
om de juiste stappen naar de toekomst toe te kunnen zetten.” •
 Renske Valk is hoofdredacteur van Van Twaalf tot Achttien. 

Lisette Bastiaansen
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“Zie de leerling en 
wat hij allemaal 
 gedaan heeft”

D O O R  R E N S K E  V A L K  M . M . V .  F E M K E  G E I J S E L

Zet het leren van leerlingen centraal, ook en vooral bij de heropening van scholen. 
Dat betoogt Femke Geijsel, die de afgelopen weken met de drie seminars 
‘schoolleiders helpen elkaar’ schoolleiders bijstond met raad en daad en met de 
systematische blik van de onderzoeker. 

F
emke Geijsel, onderwijskundige, ervaren onderzoeker 
op gebied van leiderschap en schoolontwikkeling, is op 
dit moment hoofddocent aan de Radboud Docenten 
Academie. Zij spande zich de afgelopen weken in om haar 

steentje bij te dragen aan de uitdagingen waar schoolleiders zich 
voor geplaatst zagen. Samen met onder andere VO-Academie 
organiseerde ze een aantal seminars waarin schoolleiders elkaar 
op konden zoeken om samen antwoorden te vinden op alle 
vragen die voorliggen. Onder het motto “schoolleiders helpen 
elkaar”. Er werd dankbaar gebruik van gemaakt. Zijn er inmid-
dels patronen, rode draden en inzichten waar we allemaal wat 
aan hebben? Ja, die zijn er. 
We pakken er een aantal bij de kop in de hoop dat de lezer 
hierop verder kan denken. 

Beperkingen en mogelijkheden
Het grondig moeten herzien van de organisatie van je onderwijs 
legt in zekere zin het dna van een school bloot. Hoe ziet dat 
eruit? Geijsel: “Scholen zijn aan het rekenen, met de richtlijnen 
van de sectorraden en RIVM als basis. Hoeveel leerlingen per 
m2? Hoeveel uren in een dag? Hoeveel flesjes desinfectiegel? 
Hoeveel schoonmakers? Hoeveel kost dat allemaal en wie gaat 
dat betalen? Compenseert de overheid? Direct daarna komt de 
vraag: hoe gaan we het doen? Blijven we deels online? Om welke 
aanpassingen komen we niet heen? Hoe lang moeten we wach-
ten tot we alles weer is zoals we het altijd doen? Wat laten we tot 
die tijd dan maar even gaan? 
Wat opvalt is dat sommige scholen sterk denken vanuit het 
‘oude normaal’ in beperkingen, terwijl andere vanuit de nieuwe 

kaders juist filosoferen over wat de mogelijkheden zijn. Zij re-
deneren: ‘We hebben een klein beetje tijd met de leerlingen op 
school. Dus wat vinden we belangrijk en dat gaan we goed doen. 
De rest lossen we wel gaandeweg op. 
De vraag is nu: waar leg jij als school in je communicatie, han-
delswijzen, oplossingen, onderbouwingen en verantwoording 
het accent op?”

Visie op leren
Als je ‘core business’ leren is, wat voor opvattingen heb je daar 
dan eigenlijk over en op welke manier zie je dat in jouw organi-
satie? Geijsel: “Organiseren gaat ergens over. In het onderwijs 
gaat het over het leren van leerlingen. Je richt je onderwijs in met 
een bepaalde bedoeling. Jouw opvatting daarin over het leren 
van leerlingen is fundamenteel. Wat voert bij jouw school de bo-
ventoon? Is dat voornamelijk zorg om achterstanden en alle hens 
aan dek om leerlingen te motiveren om aan de slag te gaan (want 
zelf doen ze dat niet)? Of is er vertrouwen? Zie je dat de meeste 
leerlingen behoorlijk braaf meewerken, hun best doen om waar-
dering te krijgen van hun docenten? Bovendien weten ze dat wat 
ze nu laten zitten, er straks bij komt. Dus, hups, toch maar aan de 
slag. De ervaring van velen in onderwijs is deze: leerlingen ac-
cepteren de expertise van hun leraren, weten dat leren belangrijk 
is, voor nu en voor later. Dat is ze met de paplepel ingegoten. 
Bij het nemen van belangrijke besluiten over de organisatie van 
je school in het ‘nieuwe normaal’ zal doorklinken welke opvat-
tingen over leren jullie belangrijk vinden, of je wilt of niet. Denk 
dus na over jouw opvatting over het leren van de leerling en 
maak dat expliciet.”

Leerlingen willen eer van hun werk
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Het leren centraal
Elke school kent het belang van de pedagogische relatie en 
de aandacht voor het welbevinden van de leerling. Nu we in 
zo’n bizarre crisis terecht zijn gekomen, is de neiging groot om 
aandacht te hebben voor de sociaal-emotionele gesteldheid van 
leerlingen. Juist nu willen we daar niet aan voorbij gaan. Met de 
heropening gaan we daar extra tijd voor inrichten, zullen veel 
scholen denken. Misschien moeten we de mentorlessen meer 
prioriteit geven. Mentoren hebben sowieso hun leerlingen erg 
gemist. Prima, de redenering is logisch. Toch pleit Geijsel voor 
iets anders. “In menige schoolvisie zet men de leerling centraal, 
maar beter zou men schrijven: het leren van de leerling centraal. 
Dát is namelijk de corebusiness van een school en voor leerlin-
gen geheel vanzelfsprekend. Waarmee ik dus niet bedoel dat de 
persoon van de leerling er niet toe doet! Juist wel! Maar in het 
leren. Als het niet om het leren gaat, kan een leerling het ook af 
met zijn vrienden en ouders en clubs. Maar voor het leren niet.”
 
Het is wat Geijsel betreft ook en vooral het leren dat de afgelopen 
weken centraal stond in de huiskamers. Leerlingen (en ouders) 
zijn na deze maanden op een andere manier deel geworden van 
de school en het leren. Scholen moeten zich daarvan reken-
schap geven. “Stel je eens voor. Je hoort als leerling dat de school 
dicht gaat. Je weet inmiddels dat er wereldwijd veel aan de hand 
is en dat iedereen moet meewerken om het op te lossen. Je weet 
wat jouw taak is: jij moet thuis je schoolwerk doen. In het begin 
is het wennen. Je moet meer zelf lezen, je docent vertelt niet 
alles meer. Elke docent doet het bovendien een beetje anders. 
Maar met wat hulp van gezinsleden ben je aan het werk. Je doet 

je best om wat er gedaan moet worden af te hebben. Je mentor 
vraagt of het allemaal lukt. Nou, niet alles, maar wel veel. Je 
mailt je docent Frans omdat ze iets onhandigs doet. Je geeft haar 
een tip en ze bedankt je. Je mailt je docent wiskunde omdat je 
er niet uit komt en hij belt je ’s middags terug, legt het nog eens 
rustig uit. Je bent best trots op jezelf. 
Je hoort Rutte zeggen dat de scholen in juni weer open gaan. 
Straks mag je weer naar school, gedeeltelijk. Je zorgt dat je goed 
bij bent. Zullen je docenten ook trots op jou zijn?” 

“Sommige leerlingen hebben thuis gemerkt dat ze zich de lesstof 
eigenlijk interessanter vinden dan ze dachten. Het voelt zelfs 
best vaak goed om aan de slag te zijn. Leerlingen die met week-
planners en weektaken hebben gewerkt, zijn zelf hun tijd gaan 
indelen, hebben ook geleerd om dat beter te doen en vinden het 
prettig. Ze hebben eindelijk begrepen waar zo’n ‘planning’ goed 
voor is, namelijk effectiever werken. Ze krijgen plezier in deze 
metacognitieve vaardigheid, die nu waarde krijgt omdat het zich 
uitbetaalt. Maar nu de lessen weer beginnen, heeft je school be-
dacht dat je online aanwezig moet zijn bij de lessen op de dagen 
dat je thuis bent. Het rooster neemt het weer over: de tijd wordt 
voor jou ingedeeld. Zes uur per dag. En daarna ben je bekaf. 
Was dat de bedoeling van de school? Nee natuurlijk niet! De 
school wil gewoon zoveel mogelijk onderwijs bieden en vanuit 
hún perspectief is dat misschien het handigst. Maar vanuit het 
perspectief van het leren van deze leerling dus niet.”

Met andere woorden, maak niet kapot wat je lief is of is 
geworden. Krijg zicht op de bijzondere ontwikkelingen van 

1 3

V A N T W A A L F T O T A C H T T I E N  J U N I  2 0 2 0



de afgelopen tijd en doe die niet onbewust teniet zodra de 
leerlingen weer op school zijn. Zie de leerling en wat hij of zij 
heeft gedaan in de afgelopen tijd. Zorg dat leerlingen eer van dat 
werk hebben door hun inhoudelijke feedback te geven. Richt je 
dus op het leren van de leerling, met – zo betoogt Geijsel – het 
pedagogische ín het didactische, want die horen bij elkaar.

Ongelijkheid
De leerschool van veel ouders is in de afgelopen tijd groot ge-
weest. Ze hebben over de schouder meegekeken met het werk 
van de leerling en de leraar. Geijsel: “Ze hebben hun kinderen 
kunnen helpen, ze zijn ‘informed’, ze waarderen vaak wat 
school allemaal heeft gedaan, en ze begrijpen dat niet alles kon. 
Ze zijn meer dan ooit constructieve gesprekspartners geworden 
in je onderwijs. Wil je daar nu weer vanaf? Denk je dat zij er 
vanaf willen?
Het geldt niet voor iedere ouder (en leerling). Wat voor corona 
natuurlijk ook al het geval was maar misschien minder opviel, 
is nu bloot komen te liggen: kansenongelijkheid en segregatie. 
Werkt jouw school uit overtuiging aan kansengelijkheid en pak 
je deze handschoen dan nu ook op? Hoe maak je het waar, nu 
het ertoe doet? Hoe organiseer je de openstelling en de inzet 
van je docenten, zodat er meteen aandacht is voor de leerlingen 
die benadeeld zijn omdat zij thuis geen steun vonden? Educatief 
partnerschap vraagt een actieve opstelling van scholen, niet al-
leen naar de leerlingen, maar denk misschien ook eens na over 
hoe je hun ouders in deze situatie kunt helpen.”

Nu schoolleider zijn
Nu schoolleider zijn is indrukwekkend. “Men kijkt nu naar je 
en wacht op jou. De verantwoordelijkheid om richting te geven 
en te beslissen voel je misschien sterker wegen dan ooit. Het 
geeft je functie zin en het geeft je ook de gelegenheid om te uit 
te drukken wie jij bent in deze functie. Afwachtend of daad-
krachtig, genuanceerd, routinematig. Die uitdrukkelijke rol 
kan wennen zijn, en wat mij betreft is er een belangrijk devies: 
schoenmaker, blijf bij je leest. Kijk, luister en stel vragen. Houd 
de lange en middellange termijn op het netvlies. Ga niet het 
werk overnemen van je docenten of teamleiders, dat kunnen zij 
zelf meestal beter dan jij. 
Gaat het in de uitvoering toch niet goed? Misschien zijn de 
kaders en verwachtingen niet voldoende richtinggevend. Stel 
de kaders bij en onderbouw de keuzes. Overigens, op die toe-
lichting komt het nu wel aan. Zoeken naar het nieuwe normaal 
begint nu direct, bij hoe jij de dingen verwoordt. Als je nu niet 
met taal laat klinken wat er nieuw is, wat je hebt geleerd, dan 
grijpt het ‘normale’ als vanzelf om zich heen. Misschien willen 
jullie dat ook, terug naar zoals het was. Maar misschien toch 
ook niet helemaal. Misschien zijn er dingen gebeurd de afge-
lopen weken die zó goed hebben gevoeld of zó duidelijk zijn 
geworden, dat je daar niet zomaar afscheid van wilt nemen. 
Gebruik de inzichten die je hebt opgedaan, de inspiratie die 
je hebt mogen ontvangen uit de energie en ontwikkelkracht 
die er de afgelopen weken is neergelegd. Leg de accenten zo 
dat je benadrukt wat je goed vindt en wat je hebt geleerd, wees 
daarin zorgvuldig in je woordkeuze, want daarin klinkt de 
bedoeling door.”

Geef leerlingen een stem
Om schoolleiders te ondersteunen om het leren van leerlin-
gen te zien en informatie daarover te kunnen gebruiken in de 

besluitvorming nu, heeft Femke een vragenlijst ontwikkeld 
met vragen aan leerlingen over afstandsonderwijs, thuisleren 
en hun behoeften nu de scholen gedeeltelijk weer open zijn of 
gaan. “Met deze vragenlijst expliciteert de leerling hoe het af-
standsonderwijs in elkaar stak, hoe hij thuis gewerkt en geleerd 
heeft en wat hij geleerd heeft. Het is een vorm van zelf-evaluatie 
voor de leerling. Daarbij geven leerlingen aan hoe ze graag 
verder zouden willen de komende periode, en wat zij daarbij 
dan nodig hebben: thuis en op school. De vragen richten zich 
op wat goed is gegaan, met het idee dat je daarop verder wilt 
bouwen. Ik denk dat resultaten van deze vragenlijst je helpen 
bij het kijken naar mogelijkheden en het denken in beper-
kingen kunnen keren. Het helpt je om besluiten die je al hebt 
genomen nog eens opnieuw te doordenken vanuit je bedoelin-
gen voor het leren van leerlingen. Dat verklaart voor mij ook het 
enthousiasme over de inhoud van deze vragenlijst bij school-
leiders. Die overigens ook volop hebben meegeholpen om die 
vragen te formuleren.”

Tot slot
“De afgelopen weken heb ik als onderzoeker getracht analytisch 
met schoolleiders mee te denken. Er was grote belangstelling 
voor mijn linkedin-berichten. Het is de expertise over school-
ontwikkeling die ik in de loop der jaren heb opgebouwd, die nu 
aanslaat. Bovendien ben ik voortdurend op zoek naar nieuwe 
verbindingen tussen wetenschap en praktijk. Ik probeer vanuit 
mijn wetenschappelijke achtergrond te bedenken voor welke 
uitdagingen schoolleiders nu staan, tast af of dat klopt, laat mij 
bijsturen vanuit de praktijk, vraag er hulp bij. 
Een van de schoolleiders schreef mij: “Vanuit de VO-raad en op 
veel andere plekken zijn mensen enorm ondersteunend in de 
logistiek en de veiligheid… maar zo weinig op onderwijs. Dus ik 
ben blij met jou, dank.” Doe ik dan iets unieks? Ik hoop dat dat 
de behoefte van schoolleiders aan ondersteuning en kennis-
delen in het beoefenen van onderwijskundig leiderschap door 
deze periode meer gehoor gaat vinden.” •
 Renske Valk is hoofdredacteur van Van Twaalf tot Achttien. 

Femke Geijsel
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Ook voor een inspecteur van het on-
derwijs hebben de maatregelen te-
gen het Covid-19-virus de nodige 

gevolgen. Zowel persoonlijk als wat zijn werk 
betreft. Om met dat eerste te beginnen, al 
snel werd duidelijk dat mijn dochter (17) 
haar middelbare school niet met een centraal 
examen zou kunnen afsluiten. Dat was even 
schakelen natuurlijk en ook wel spannend: 
zou ze op deze manier wel slagen? Mijn zoon 
(14) moet zich gemotiveerd zien te houden 
voor de pogingen die zijn school onderneemt 
om lessen en toetsen op afstand te organi-
seren. Dat lukt overigens heel aardig. Met z’n 
vieren – vrouw, man, twee kinderen - thuis 
werken gaat ook best, te meer daar ik een 
zeer ruim, vrijwel geheel ontvolkt en daardoor 
veilig kantoorpand in mijn woonplaats vond, 
waar ik iedere werkdag heen fiets. Daarmee 
blijf ik in beweging, waardoor ik me gelukkig 
niet bij het alsmaar groter wordende legertje 
hardlopers hoef te voegen.

Naar scholen en besturen kan ik nu niet, dus 
hoe vul ik mijn dagen dan nu? Allereerst zijn 
er lopende trajecten die we zo goed en zo 
kwaad als dat gaat wel blijven volgen. Daar 
waar dat kan voeren we toezicht op afstand 

uit. Waar dat veilig kan, voeren we, inciden-
teel, gesprekken op locatie: met besturen, 
directies en soms ook leraren. Daarnaast 
hebben we in april een telefonisch onderzoek 
uitgevoerd naar de wijze waarop scholen met 
thuisonderwijs omgaan, waarbij we ook de 
vraag stelden in hoeverre zij al hun leerlingen 
weten te bereiken. Ik zag een beetje tegen 
die belronde op, omdat ik vreesde dat scho-
len en besturen niet op zo’n gesprek met mij 
zaten te wachten. Maar dat viel enorm mee. 
Alle besturen en scholen die ik belde – en dat 
waren er een stuk of tien – reageerden heel 
positief. De belangstelling vanuit de inspectie 
voor het wel en wee van scholen in tijden van 
corona werd als stimulerend ervaren. Mijn 
collega’s hadden eveneens vrijwel louter ple-
zierige gesprekken met scholen.

Verder bereikten me dezer dagen opvallende 
verzoeken. Bijvoorbeeld dat van de VO-Aca-
demie (onderdeel van de VO-Raad) om een 
vlogje van één minuut op te nemen waarin ik 
de dilemma’s zou schetsen die ik zag voor het 
moment dat de vo-scholen weer open zou-
den gaan. Ik wist eigenlijk niet wat een vlogje 
was. Het is me desondanks gelukt, maar het 
kostte veel meer tijd dan ik had gedacht: het 

blijkt nog niet zo eenvoudig je dilemma’s in 
zestig seconden samen te vatten en zonder 
haperingen op te nemen. In dat vlogje vraag 
ik me af of we straks ook digitale lessen gaan 
beoordelen en hoe dan? En hoe we zullen 
omgaan met het feit dat we voor 2020 de ge-
gevens van het centraal examen zullen mis-
sen? Kortom, wat gaan we in het onderwijs 
met z’n allen leren van deze crisis?

Tot slot, in onze interne nieuwsbrief ben ik op 
verzoek van mijn baas begonnen met een ru-
briekje waarvoor ik collega’s vraag naar hun 
leestips. Dat levert in de eerste plaats leuke 
en ook onverwachte gesprekken op. Ik bel 
voor die rubriek namelijk niet alleen collega’s 
met wie ik nauw samenwerk, maar ook col-
lega’s die ik normaliter niet zo vaak spreek. 
In de tweede plaats krijgen mijn collega’s en 
ik tal van boeiende en onverwachte leestips. 
Misschien is het wel een rubriek die de crisis 
zal overleven.

En je dochter, vraagt u zich wellicht af, hoe 
is het met haar afgelopen? Welnu, zij is 
 geslaagd. •
Anne Bergsma, Inspecteur voortgezet onderwijs

COLUMN ANNE BERGSMA

Inspecteur 
in lockdown
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“Het geeft een enorme 
lerende dynamiek”

met zijn docenten en coördinatoren en er is meer uitwisseling 
van ideeën dan voorheen. Bijzonder: waar het rooster voor 
ons voorheen plaats- en tijdsgebonden contactmomenten 
faciliteerde, is het begrip ‘plaats’ volledig weggevallen. Miel: 
“Toch vinden we met z’n allen een manier om elkaar digitaal 
te ontmoeten en het onderwijs zo goed mogelijk doorgang te 
laten vinden. Wat kunnen we nu leren van deze situatie? Welke 
impact heeft deze leerervaring op het organiseren van de 
school als de anderhalvemetermaatschappij is opgeheven?”

Wat op Miel grote indruk maakt is de flexibiliteit en leercurve 
van docenten in deze tijd. Binnen enkele dagen hebben zij 
hun didactische en pedagogische aanpak aangepast naar het 
lesgeven achter een scherm. “Opdrachten, die aansluiten bij 
de leerdoelen, zijn ontwikkeld en afgestemd op het leerproces 
van de leerling. Een intensieve uitwisseling van ervaringen, 
tips en tricks, om samen te leren is in een paar weken de norm 
geworden. We gaan dat de komende tijd wat systematischer 
achterhalen, om ervoor te zorgen dat goede aspecten van deze 
tijd niet verloren gaan. Ondanks het verschrikkelijke leed dat 
deze crisis brengt, moeten we proberen de positieve leererva-
ringen mee te nemen naar de toekomst.”•

“M
ijn school staat in het epi-
centrum van de covid-19 
uitbraak in Brabant. Het 
dorp Uden en omgeving 

is in de eerste weken zwaar getroffen en 
de sluiting kwam niet onverwacht, we 
hadden zelfs al voorbereidingen getroffen, 
en het uiteindelijke besluit werd ontvan-
gen als ‘zeer verstandig’”, zegt Miel Smits, 
wiskundeleraar en afdelingsdirecteur 
op het Udens College. “Onze hoogste en 

eerste prioriteit was het creëren van rust en duidelijkheid voor 
onze leerlingen, ouders en collega’s. Wij vonden dat van groot 
belang in een gemeenschap die zwaar getroffen is. Nog in het-
zelfde weekend van de sluiting zijn alle leerlingen en ouders 
op de hoogte gebracht van de situatie en de vervolgstappen. 
Deze intensieve communicatie hebben we vervolgens nog 
enkele weken met verschillende interne en externe brieven 
volgehouden.”

Binnen enkele dagen stapte de school ook over op een alterna-
tief rooster en lessen via Skype en organiseerde men wekelijks 
een-op-een gesprekken met leerling en coach/mentor om 
de leerling op maat te helpen en te blijven ‘ontmoeten’. Miel: 
“Momenteel loopt het ‘onderwijs op afstand’ verrassend goed. 
De eerste paar Skypelessen waren wat onwennig en kende 
wat opstartproblemen voor docent en leerling, maar hierna 
was er al snel een modus gevonden om het leerproces van 
de leerling door te laten gaan. De leerdoelen van de lessen 
werden via praktische opdrachten aangeboden, we wisselden 
online tools voor toetsing uit en andere tips & tricks, tijdens de 
teamvergaderingen die we digitaal organiseerden. Daarin werd 
ook de feedback en adviezen van leerlingen betrokken, het gaf 
een enorme lerende dynamiek en steeds betere lessen. Verder 
hebben we voor die leerlingen die thuis de rust en structuur 
niet konden vinden samen met het Team Extra Begeleiding 
een protocol opgesteld om vast te stellen wanneer een leerling, 
onder strikte voorwaarden, naar school kan komen om extra 
hulp te krijgen.”

Miel heeft veel nieuwe vragen en uitdagingen te beantwoor-
den. Elke week is anders, en elke week komen er vraagstukken 
boven die om een aanpak vragen waarover je moet nadenken. 
Daarbij stel je je vooral de vraag: wat is wél mogelijk om het on-
derwijsproces door te laten gaan? Hij houdt intensief contact 

Miel Smits, schoolleider op het Udens College

Miel Smits
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“Iedere dag kom je 
 zaken tegen waar je 
over moet nadenken”

Teams wordt er van alles gedeeld. 
Jochem: “Die samenwerking geeft 
mij een ontzettend gaaf gevoel. Een 
docent gaf aan het als een soort 
teambuildingsactiviteit te zien. 
Samen werken aan onderwijs op 
afstand, waarbij iedereen elkaar kan 
steunen.”

De school heeft ook alle leerlingen 
in beeld, dat is fijn. Niet dat men 
vrij van zorgen is. Jochem: “Zorg heb 
ik rond verschillende leerlingen die, 
ondanks het feit dat we ze in beeld hebben, minder kansrijk 
worden door een moeilijke thuissituatie. Twee weken voor de 
meivakantie hebben we een groep leerlingen naar school ge-
haald, zodat zij intensiever begeleid konden worden.”

Met Jochem zelf gaat het goed. “In dit eerste jaar hier op school 
zie ik dit als een bizarre uitdaging. Maar initiatief nemen en 
samen de schouders eronder zetten, zijn zaken die mij passen. En 
ik weet dat ik in moeilijke situaties heel scherp en geconcentreerd 
kan werken. Er zijn ook momenten dat ik de laptop wel aan de 
kant wil gooien, normaal gesproken zit ik zelden een hele dag 
naar zo’n scherm te kijken, maar tegenover die frustratie staan 
heel veel mooie ontwikkelingen. Iedere dag kom je zaken tegen 
waar je over moet nadenken en over moet sparren. Dat kost ener-
gie, maar geeft ook de uitdagingen die ik zoek in mijn werk.”

Als Jochem de hele situatie op dit moment overziet, kan hij wel 
wat vaststellingen doen. “Het is een scala aan zaken. Ik maak mij 
zorgen om de kansenongelijkheid onder jongeren. Ik vraag me af 
of de voorexamenklasleerlingen aankomend schooljaar in staat 
hun eindexamen op een goede manier af te ronden. Hebben ze 
in dit jaar een voldoende basis gelegd? Hoe werken we aan zelf-
standigheid bij leerlingen, nog meer dan we tot nu toe gedaan 
hebben? Ook aankomend schooljaar zal een combinatie worden 
van onderwijs op afstand en onderwijs op school. Wij zijn er 
druk mee bezig, en het geeft me nog wel zorgen. Iets heel anders 
is dit: er zijn groepen leerlingen die het beter doen vanuit huis, 
dan op school. Hoe komt dat? En hoe houden we dit vast?”•

D
e eerste maandag na de persconferentie liep directielid 
Jochem Scheerman door het lege schoolgebouw van de 
RSG in Enkhuizen. Ontzettend onwerkelijk vond hij het. 
Het vormgeven van onderwijs op afstand ging die maan-

dag direct van start. “We hebben met alle secties rond de tafel 
gezeten om met elkaar te bespreken met welke uitgangspunten 
we aan de slag gaan bij het bieden van afstandsonderwijs. Dit 
is mijn eerste schooljaar als schoolleider op deze school (na 10 
jaar leiding geven op een vmbo school in Hoorn) en ik ben heel 
blij dat ik de eerste maanden veel tijd en energie heb gestopt in 
kennismaken met mijn team en gesprekken voeren over hun 
onderwijsuitvoering na de lesbezoeken. Daardoor heb ik een 
goed beeld gekregen van de docenten.” 

De samenwerking op afstand met zowel de directie als het 
docententeam werkt, geeft ook energie. De docenten leren op 
dit moment ontzettend veel van en met elkaar, de een is verder 
met digitalisering van zijn onderwijs dan de ander. Via MS 

Jochem Scheerman, directielid RSG Enkhuizen

Jochem Scheerman
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Weer samen naar 
school? Een pedago-
gisch perspectief.

De ontwikkeling van kinderen en jongeren richting volwas-
senheid kent geen pauzeknop. Ook niet in tijden van crisis. 
Kinderen en jongeren worden hoe dan ook gevormd door 

de keuzes die wij als volwassenen maken, de wijze waarop wij ons 
gedragen en de waarden die we in die keuzes tentoonspreiden.

In alle afwegingen en discussies rond keuzes voor corona-maatre-
gelen en versoepeling daarvan zijn kinderen en jongeren de afgelo-
pen weken vooral een factor. Het gaat over hun besmettingsgraad, 
over wel of niet naar school mogen en over het beïnvloeden van hun 
gedrag voor het indammen van het virus.

Hoewel leraren, ouders en hulpverleners hun zorgen uitten, zijn maar 
weinig maatregelen vanuit een pedagogisch perspectief vormge-
geven. Zo’n perspectief gaat nooit alleen over kinderen of over hun 
gedrag, maar over de vraag hoe wij als volwassenen, privé of pro-
fessioneel, met hen in relatie staan; welk beeld van volwassenheid 

door Mascha Enthoven

wij voor hen voor ogen hebben en hoe wij hen in hun ontwikkeling 
kunnen begeleiden. 

Nu de scholen gedeeltelijk weer openen maakt het voor de vorming 
van kinderen en jongeren uit of leraren angstig zijn in het contact of 
juist niet, of er plexiglas tussen hen en hun leraar komt en of strikte 
looproutes en afstandsregels straks twistpunten worden die zorgen 
voor een nieuw soort ordeproblemen op school. Het maakt vooral uit 
of wij leerlingen hierin reduceren tot factor of dat wij hierin samen 
met hen optrekken. 

Eens te meer is in de afgelopen weken duidelijk geworden dat de 
school voor kinderen en jongeren geen winkel is waar zij kennis 
komen halen. De school ís hun wereld en het sluiten van de school 
heeft het sluiten van een deel van hun wereld betekend. 

In die wereld komen normaal gesproken leerlingen en leraren bij 
elkaar met een bepaalde bedoeling: de ontwikkeling van kennis, 
kunde, verantwoordelijk en verbondenheid met anderen om in de 
wereld te kunnen en willen zijn. 

In de afgelopen weken vond deze ontmoeting plaats in een di-
gitale ruimte, ergens tussen school en thuis. De bedoeling bleef 
dezelfde, de leerling bleef dezelfde, alleen de ontmoetingsruimte 
en het instrumentarium van de leraar veranderden volledig. Direct 
na de sluiting van de scholen besloten we daarom met het lecto-
raat de Pedagogische Opdracht ouders en leraren te volgen in het 
vervullen van hun nieuwe rollen in deze nieuwe gecreëerde wer-
kelijkheid. Zij hielden dagboeken bij en we spraken hen wekelijks 
in kleine groepjes.

Wat in onze eerste bevindingen het meest in het oog springt is de 
sterke mate waarin processen van kwalificatie samenhangen met 
processen van persoonsvorming. Tevens springt in het oog hoe 
sterk het meer technische, didactische instrumentarium van leraren 
is verweven met het gevoelsmatige. Én hoe ouders veelal juist dat Mascha Enthoven
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technische instrumentarium missen om het willen en kunnen van 
hun kinderen te ondersteunen. 

Zo schreef een lerares in haar onderzoeksdagboek: 'Ik kreeg het ge-
voel: kon ik maar bij je zijn'. Via de digitale weg legde ze een reken-
opdracht uit aan een getraumatiseerde, uit oorlogsgebied gevluchte 

leerling. Deze klapte dicht toen hij het niet snapte, nog niet 'tot leren 
in staat wanneer iets hem niet lukt'. Met het managementteam be-
sloot de lerares de leerling elke dag naar school te laten komen. In 
de gedeelde fysieke ruimte kon de lerares haar hele instrumenta-
rium inzetten en kon de leerling weer leren.

Een ouder schreef in haar dagboek dat haar zoon weinig zelfvertrou-
wen heeft op het gebied van schoolwerk. Ze beschreef zijn woorden 
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van frustratie: 'zie je wel, ik kan het niet'. Ze beschreef de spanning 
die ze ervoer in haar rol als moeder nu ze ondervond dat zij zelf het 
schoolwerk niet kon uitleggen. Ze vroeg de lerares de opdracht uit 
te leggen en zag haar zoon 'opleven'. 

Ouders van pubers beschreven hoe zij hun rol in het begeleiden van 
het schoolwerk heel serieus namen, dat zij 'bovenop het schoolwerk 
gingen zitten' en op enorme weerstand van hun puberkinderen stuit-
ten. Deze pubers bleken gebaat bij meer vrije ruimte om hun eigen 
tijd in te delen maar hadden tegelijkertijd meer een-op-een contact 
met hun docenten nodig. 

De afgelopen periode is duidelijk geworden dat het unieke instru-
mentarium van leraren techniek en gevoel behelst. Daarnaast is de 
speciale waarde van de wederkerige relatie tussen leraren en leer-
lingen heel zichtbaar geworden. Om beide inzichten recht te doen is 
het nodig om in de komende periode het pedagogische perspectief 
nadrukkelijk een plek te geven. Om bij het vormgeven van de nieuwe 
werkelijkheid de juiste vragen te stellen: onder welke omstandighe-
den en op welke manier kunnen leraren hun unieke instrumenta-
rium optimaal inzetten en op welke manier kunnen zij samen met 
de leerlingen een (schoolse) wereld creëren die leerlingen helpt en 
uitnodigt te zijn en volwassen te worden?

Mascha Enthoven is lector De Pedagogische Opdracht, Hogeschool 

Inholland.

De afgelopen periode is duidelijk 
geworden dat het unieke 

instrumentarium van leraren 
techniek en gevoel behelst.



Leren in lockdown op  
het Edith Stein

is een harde werker. Ze zit nu in 4 havo en volgens haar do-
cente komt ze er zeker, maar moet ze daar zelf nog een beetje 
meer in gaan geloven. 

De eerste dagen dacht Oliwia alleen maar aan haar beste 
vrienden en was bang dat zij haar zouden vergeten, nu ze 
elkaar niet meer op school konden ontmoeten. Ze vond de 
eerste tijd sowieso een nachtmerrie. 

Gaandeweg is dat wel veranderd. Ze heeft thuis een laptop, een 
tablet en een eigen kamertje. Ze kan rustig de les volgen, aante-
keningen maken met een kopje thee naast zich op haar bureau. 
Ze merkt dat ze beter kan focussen op de uitleg van de leraar, 
nu deze niet steeds onderbroken wordt. Het is eigenlijk een stuk 
rustiger zo. 

D O O R  D E  R E D A C T I E

Het Edith Stein College is een school die leerlingen opleidt voor een mavo-, 
een havo- of een vwo-diploma. Een school die leerlingen opleidt en begeleidt 
om succesvol te zijn in de Nederlandse samenleving. De school specialiseert 
zich in onderwijs aan leerlingen waarvan de wortels niet Nederlands zijn. 

O
ok docenten Gitta Possehl en Anita Bruin waren van 
de ene op de andere dag aangewezen op het geven van 
onderwijs op afstand. 

Anita Bruin: “Ik werd mentor van deze schakelklas tijdens de 
lockdown. Een uitdaging om een klas op afstand te leren ken-
nen. En Nederlands leren in het Nederlands lijkt ook al bijna 
onmogelijk. Maar het gaat best goed. Het vraagt alleen wel 
om een hele goede lesvoorbereiding en om veel creativiteit. 
Soms moet ik wel lachen als ik mezelf zo zie uitsloven. ”Wat 
zat jij nou allemaal te doen?” vroeg mijn zoon laatst. “O, mama 
probeert via whatsapp uit te leggen wat een dreigende lucht 
betekent.” Het wordt steeds leuker nu ik er wat aan ga wennen. 
De leerlingen stappen over hun spreekangst heen en ik over 
mijn digivrees. Zo leren we elkaar wel kennen.” 

Gitta Possehl: “Ik ben mentrix van een eindexamenklas. De 
reacties op de schoolsluiting waren verschillend. De ‘chill-kip’ 
haalde haar schouders op en andere schoten in de paniek. 
Hoe dat nu allemaal moest? En de diploma uitreiking, het 
kamp en het eindfeest? Nu kan ik op dit moment vertellen dat 
de diploma-uitreiking doorgaat, op een andere maar gigan-
tische manier! Dit is nog wel even geheim! Lesgeven zonder 
kinderen is niet waar ik voor gekozen heb, ja ik mis ze heel erg. 
Ik hou vast aan dat we ze snel weer zien. Voor mij gaat het om 
de interactie en de coaching van deze fantastische kinderen. 
Het grappige is dat ik van leerlingen hetzelfde ‘hoor’. Zojuist 
een app: ‘he G. ik mis je!’

En hoe gaat het met de leerlingen? Gitta en Anita vroegen aan 
enkele leerlingen hoe zij deze periode doormaakten. 

Oliwia: “Het is eigenlijk een stuk rustiger zo” 
Oliwia is via de internationale schakelklas op de mavo terecht 
gekomen en heeft daarna de overstap naar de havo kunnen 
maken. Knap, en ook te danken aan haar serieuze inzet. Oliwia Oliwia
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Het wil nog niet zeggen dat ze zich altijd goed kan concentre-
ren, maar dat heeft soms ook met andere dingen te maken, niet 
alleen met de online lessen. Trouwens, met sommige online-
lessen kan ze de les ook stoppen en later weer verder gaan. Dat 
is fijn. Al met al voelt ze zich beter thuis. 

Wat minder werkt volgens Oliwia is huiswerk. Ze heeft de stel-
lige indruk dat leraren écht meer geven dan voorheen en dat 
kan best stressvol zijn. Liever focust zich op wat ze zou moeten 

leren en ze wil dan tijd hebben om het op haar eigen manier te 
doen. Bijvoorbeeld door een samenvatting te maken. Ze vindt 
de praktische opdrachten erg belangrijk en concentreert zich 
zoveel mogelijk daarop. 

Contact houden met de docenten gaat via e-mail. Alleen de 
mentor belt zo nu en dan om te vragen hoe ze zich voelt en of 
alles in orde is. 

Oliwia: “Wat ik het meeste mis? Ik mis mijn vrienden en het nor-
male leven. Ik mis het gevoel van productiviteit dat ik had als ik 
‘s ochtends opstond om niet te laat op school te zijn. Ik mis ook 

een actieve levensstijl. Ik ben de hele dag thuis, dat geeft veel 
minder beweging. Ik probeer ook behulpzaam te zijn thuis. Mijn 
ouders moeten beiden nog naar hun werk, en wat me nu zorgen 
baart, is dat ze werken op een plek waar veel meer dan vijf men-
sen zijn. Gelukkig zijn ze tot nu toe allebei gezond.“
Wat wel een leuke bijkomstigheid is, is dat ze eindelijk tijd heeft 
gevonden om nieuwe interesses te onderzoeken. Als ze gewoon 
op school zit, heeft ze die tijd niet, vindt ze. Maar nu wel. 

Of de crisis grote veranderingen zal brengen? Daarover twijfelt 
Oliwia. Misschien, zegt ze, zullen er kleine dingen in de wereld 
veranderen omdat de mensen nu hebben begrepen dat ze voor 
de wereld moeten zorgen. Maar of dat verschil zal maken? Zij ver-
oorzaken niet de grootste schade aan deze planeet. Dat zijn onder 
andere miljardairs en benzinebedrijven, niet de gewone mens.

De boodschap van Oliwia: “Blijf veilig, was je handen, voel je 
niet slecht als je gewicht toch iets groter is, want het is niet jouw 
schuld en je verdient het toch om te eten. Stop niet met leren, 
maar vergeet niet te ontspannen als je daar behoefte aan hebt. En 
vooral: verlies de hoop niet. We zitten er allemaal samen in. ”

Nikita: “Ik ben blij dat ik nu in Nederland ben en 
niet in Spanje, waar ik vandaan kom.”
Toen Nikita hoorde dat de scholen dicht gingen was hij 
aanvankelijk blij. Maar dat veranderde al snel. Hij besefte dat 
thuiszitten écht thuiszitten was, en dat vond hij erg. Hij mist 
zijn vrienden en het naar buiten gaan, vooral in het begin. 
Niets was meer gewoon. Nikita volgt de internationale schakel-
klas. Lessen via de computer gaan eigenlijk prima, vindt hij. 
Hij heeft een eigen kamer in huis, waar hij rustig kan werken. 

Ik mis het gevoel van 
productiviteit dat ik had als ik
‘s ochtends opstond om niet te 

laat op school te zijn.
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Misschien, zo hoopt Nikita, leren we van deze coronacrisis dat 
we wat beter met onze wereld moeten omgaan. Er gebeuren al-
lerlei dingen nu, die mensen aanzetten om eens goed na te den-
ken. Het feit dat we de aarde op dit moment minder vervuilen. 
Maar, zo zegt hij, hij hoopt wel dat alles de goede kant op gaat. 
“Ik wil weer naar school.”

Morgan: “Ik denk dat dingen slecht moeten zijn 
om goed te kunnen worden”
Morgan is 17 jaar. Ze zit in de schakelklas, die haar voorbereidt 
op instroom in het reguliere Nederlandse onderwijs. Toen 
 corona Nederland bereikte en men verregaande maatregelen 
nam, was ze vooral nieuwsgierig. Wat er zou gebeuren, hoe 
zouden de online lessen eruit gaan zien? Ze weet dat het in Zuid 
Afrika anders ging. Daar werkte men alleen met Zoom, en is 
er geen YouTube les. De week ziet er daar ook anders uit, men 
geeft elke dag een ander vak. Op maandag biologie, op dinsdag 
wiskunde, enzovoort. In Nederland is er meer contact onder-
ling, en zijn er meer momenten van samenwerking. Dat vindt 
Morgan prettig, ze heeft het idee dat zij meer haar eigen route 
kan volgen, door het persoonlijke contact met de leraar. 
“In het begin zaten de lessen vast, omdat niemand wist wat te 
doen of hoe te reageren. De les zou alleen de basis zijn van wat 
we leren en alle oefeningen zouden we daarna alleen doen. 
Nu geven de leraren ons werk, en helpen ze ons er meer bij, en 
controleren ze hoe we het doen. De enige manier waarop ik 
gefocust blijf is dat ik weet dat ik zo snel mogelijk uit de schakel-
klas wil. Daarom doe ik al mijn werk en zorg ik ervoor dat ik me 
blijf concentreren op het grotere doel: naar de universiteit gaan. 
Ik mis mijn vrienden en ik mis dat we samen zijn op school. 
Er zijn dagen dat ik geen motivatie heb om te werken, maar de 
enige manier om daar uit te komen is door het toch te doen. Met 

Als het hem niet lukt om zich te concentreren vraagt hij aan z’n 
gezinsleden om wat rustiger te zijn. Soms is het lastig om het 
huiswerk op de goede manier terug te sturen, maar meestal 
gaat dat zonder problemen.
“Ik leer Nederlands. Dat gaat soms beter dan in de klas. Op 
school bijvoorbeeld leren we veel nieuwe woorden. Dan 
gebruik ik de computer om zinnen te maken. Nu vraagt me-
vrouw in de videoles om uit te leggen wat we bedoelen met 
de zinnen die we hebben opgestuurd. Dan moet je nog een 

keer zelf uitleggen wat je bedoelt en dan leer je het nog beter. 
Huiswerk maken vind ik niet heel goed werken, ik weet soms 
niet waar ik moet kijken. Vroeger stond alles op dezelfde plek, 
nu verandert er steeds iets. En soms lukt het dus niet om het 
te sturen. Het contact met mijn leraar is hetzelfde gebleven. 
Als je Nederlands leert heb je heel veel les van dezelfde leraar, 
je mentor. Naast het contact in de lessen bellen we elkaar via 
videoapp of gewoon. Of we hebben contact via Teams. We kun-
nen dus gewoon altijd vragen stellen, net zoals anders.”

“Met mijn familie is alles goed . We doen veel spelletjes 
samen, we sporten en soms gaan we samen naar buiten. Ik 
ben blij dat ik nu in Nederland ben en niet in Spanje, waar 
ik vandaan kom. Daar moet iedereen binnen blijven, daar is 
corona veel erger. Ik weet dat daar mensen van het balkon 
springen om suïcide te plegen. Dat maakt andere mensen daar 
heel bang. Het is te gek dat we hier nog zo vrij kunnen zijn, 
daar ben ik heel blij om.”

"Er zijn dagen dat ik geen 
motivatie heb om te werken, maar 

de enige manier om daar uit te 
komen is door het toch te doen." 

- Nikita -

Nikita

Morgan
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Teams werken gaat verder goed, iedereen zit toch thuis en op 
z’n telefoon. Altijd als ik hulp nodig heb, stuur ik mijn leraar een 
bericht of stuur ik een bericht via Teams, leraren reageren altijd.”

Morgan heeft thuis een computer, en ziet ook wel voordelen 
aan de online lessen. Omdat ze op YouTube staan, kan ze deze 
opnieuw afspelen als ze iets niet begrepen heeft. Wat echter 
helemaal niet voor haar werkt zijn de online tests. Ze is iemand, 
zegt ze, die een test maakt en er vervolgens ‘helemaal overheen 
gaat’. Met de online test kan dat niet. Daarbij maakt ze toetsen 
liever op school, dat is een geschiktere omgeving dan thuis. 

“Mijn familie en ik maken het goed. Ik denk dat iedereen in ISK 
zich zorgen maakt over hun familie in hun thuisland. Ik ben 
niet echt boos over deze situatie, meer geïrriteerd. Ik ben net 
verhuisd en net naar school gegaan. De dingen zouden eindelijk 
normaal worden en toen veranderde alles weer. Wat wel prettig 
is, is dat mijn familie ook een pauze krijgt. We waren allemaal 
overwerkt door de verhuizing. We kunnen straks beter een 
nieuwe start maken.”

“Ik denk dat dingen slecht moeten zijn om goed te kunnen wor-
den. Deze crisis is helemaal geen goede zaak en het doodt veel 
mensen, wat vreselijk is. Maar ik denk wel dat dit een leercurve 
voor mensen zou moeten zijn. We zullen naar beneden vallen 
om de mogelijkheid te krijgen om het beter te doen, om het te 
doen zoals we het zouden moeten doen. We begrijpen nu meer 
van het virus en van de wereld. We beseffen hoe snel dingen 
zich kunnen verspreiden. We hebben gezien dat de kleinste 
dingen heel groot kunnen worden. Dat maakt ons voorzichti-
ger. Ook in hoe we met elkaar omgaan. Als je iets zegt kan het 
enorme gevolgen hebben voor degene tegen wie je het zegt. Nu 
weten we dat we beter moeten opletten hoe je iets zegt.”

Divine en Tushar: “Ja, liefde! Van een afstand 
dan hè?”
Divine zit in 4M3 en Tushar in 4M1. Stoere jongens, maar ook 
leuke jongens. Ze denken mee, ze zijn lief, ze hebben aandacht 
voor de mensen om hen heen. Wel verschrikkelijk lui, lacht hun 
docent. Ze voert een zoom-gesprek met de beide jongens. 

“Ik vond het schrikbarend want dit gebeurt niet zomaar. 
Waarom? dacht ik.”
“Ja ik had hetzelfde. We zouden net op kamp gaan met 4m. Het 
was een examenkamp, maar ik denk dat meester en juf wel wat 
feestdingen hadden georganiseerd ook, toch? Nou, dat ging al 
niet door. En daarna ineens thuisblijven. Het leek leuk, maar 
was wel stress met de examens en zo.” 
“Ja ik dacht al dat het niet door zou gaan, maar dat is zo raar 
want je wist niet: wat dan?“

“Ik heb tot nu toe de lessen gevolgd via YouTube-livestreams. 
Dit was eerst een beetje onwennig maar al snel zorgden de 
leraren ervoor dat we ons konden focussen op de stof en ons 
‘thuisvoelden’.”
“Thuisvoelen deed ik al, ik was thuis, haha!”
“Ja hoor, dat weet ik ook, maar dat je niet een gevoel had dat het 
weird ofzo was, je weet toch?”
“Ik zit meestal aan mijn bureau, thuis is het rustig en kan ik mij 
goed concentreren. Dit is alleen niet zo voor alle leerlingen.” 

“Bij mij is het ook rustig. Ik zit aan mijn bureau of lig gewoon op 
bed met laptop/tablet.”
“De uitleg gaat sneller omdat de leraar niet onderbroken wordt. 
Maar ik vind dit niet beter. Ik mis mijn klasgenoten en de docen-
ten. Het contact.”
“Ik ook. Zo’n gesprek als dit is o.k. maar je ziet elkaar niet echt. 
Toch?”

“Nee ik kan niks bedenken wat niet is gelukt, met dank aan de 
leraren.”
“Hahaha slijmerd! Jij doet gewoon niks.”
“Nee jij wel dan!”
“Hahaha”
 “Mevrouw weet u: er is geen examen. Ik wil nog twee dingen 
herkansen en dan heb ik mijn diploma. Voor dit allemaal was er 
stress. Nu ben ik chill, een beetje te misschien?”

“Ik heb mailcontact met mijn leraren, sommigen ook gezellig via 
de app. Het is te doen en we komen geen informatie te kort, wel 
moet je erg op je mailbox letten.”
“Nee klopt, we komen geen informatie te kort, we krijgen denk 
ik zelfs meer info, maar we missen het contact wel met de do-
cent en elkaar.”
“Het sociale contact met je vrienden dus en naar buiten kunnen 
zonder zorgen.”
“Ja dat bedoel ik.”
“Verder is het erg rustig. Meer tijd om te lezen, muziek te luiste-
ren en te maken. Ik ben vooral met muziek bezig en ik werk ook 
nog bij de appie.”
“Ik niet, ik wil toegelaten worden op MBO voor muziek.”

“Om mij heen zijn de mensen niet bang, wel voorzichtig! Ik 
hoop dat dat voor iedereen zo is, dat ze niet bang zijn.”
“Ik vind ook dat we niet bang hoeven te zijn, maar wel voor-
zichtig in alles wat we doen, maar vooral ook zeggen want dat 
beïnvloedt de ander weer... ja toch?”
“Zelfs van een afstand is het onze taak om liefde te delen en 
elkaar op te vrolijken. Neem alle noodzakelijke maatregelen 
om het risico van verspreiding en besmetting van het virus te 
verminderen. Vat het niet te licht op, blijf veilig.”
“Ja, liefde! Van een afstand dan hè? Ziek worden willen we niet.” •

Divine en Tushar
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Jesper Baars
Jesper Baars zit in 2 vwo. Hij videobelt veel met zijn vrienden, 
en ze gamen. In het echt is het leuker, dan gaat het praten mak-
kelijker. Maar ja. Huiswerk maakt hij ook samen met vrienden 
en daartussendoor kletsen ze dan wat. Ook het sporten is op-
gehouden. Met zijn ouders en broer een hapje eten, of samen 
naar de film gebeurt nu ook niet en buiten zijn gezin ziet hij 
heel af en toe nog familieleden, en dan op anderhalve meter 
afstand. Hij mist het allemaal, maar dit is hoe het nu gaat. 

School gaat eigenlijk wel goed, hoewel het wel wennen was, in 
het begin. Hij, zijn klasgenoten en ook de docenten moesten 
vooral de online techniek samen ontdekken. Jesper: “Dat je 
allemaal je luidspreker uitzet bijvoorbeeld en vragen kunt stel-
len via de chat. Maar nu werken de meeste online lessen prima 
en ik leer nog steeds bijna even veel als normaal.” Hij vindt het 
handig dat docenten via de digitale whiteboard alles kunnen 
uitleggen, dat je online met vrienden en docenten kunt overleg-
gen, en voor hem werkt het online huiswerk maken eigenlijk 
ook goed uit. Online opzoeken vindt hij makkelijker dan zoeken 
in een boek. Bovendien kun je online ook met anderen makke-
lijker samenwerken aan documenten. O ja, en online wisselen 
van les is ook makkelijker: je hoeft niet van lokaal naar lokaal te 
lopen. Dingen die online minder goed werken zijn? Docenten 
kunnen natuurlijk niet echt zien of je meedoet of alleen maar 

je computer hebt aan staan. Misschien heb je het geluid wel 
uitgezet, haha! 

Het contact met de docent gaat via de chat. Jesper: “Vragen 
buiten de lessen stellen gaat wat moeilijker. Je moet dan mailen 
en de reactie op je mail duurt meestal een tijdje. Maar ik merk 
dat docenten over het algemeen best vlot reageren, dat is wel 
prettig. Het contact is wel anders, omdat je elkaar niet in het 
echt kunt zien en spreken”

Dat ze thuis nu meer tijd voor elkaar hebben vindt Jesper fijn. “We 
zien elkaar nu natuurlijk veel meer op een doordeweekse dag dan 
normaal. Met het mooie weer de afgelopen tijd hebben we vaak 
samen de barbecue aangemaakt. Dat vinden we leuk om te doen.”

Deze crisis geeft ons in zekere zin een beeld van hoe de wereld 
ervoor staat. Desgevraagd vindt Jesper de wereld niet ‘gevaarlij-
ker’ geworden. Maar hij vindt wel dat we moeten stilstaan bij een 
aantal zaken. “We moeten bijvoorbeeld beter met dieren omgaan. 
Door allerlei wilde dieren niet meer te verkopen op markten én 
niet meer te eten, zoals op sommige plaatsen in China nu nog 
wel gebeurt. Maar ook door zelf minder vlees te eten en vlees van 
betere kwaliteit. Verder kunnen we er voor zorgen dat de wereld 
schoner wordt door minder gebruik te maken van vliegtuigen en 
vervuilende voertuigen, zeker als dat niet echt nodig is.”

School gaat eigenlijk wel goed 
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G
erard Baars is 49 jaar en woont samen met zijn vrouw 
Lian en twee zoons, Jesper (13) en Juliën (12) in 
Maarsseveen. Per 1 april jl. nam hij het stokje over 
van Jelle Kaldewaij als directeur van het Nationaal 

Regieorgaan Onderwijsonderzoek, NRO. Hiervoor was hij 
directeur van Risbo, een instituut verbonden aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Met een achtergrond in de onderwijs-
kunde houdt hij zich al sinds 2001 bezig met onder andere 
digitale didactiek en online onderwijs.

Het moet een apart begin zijn geweest van je 
nieuwe plek en functie? 
“Sinds 1 april ben ik nog niet bij het NRO in Den Haag geweest. 
In plaats daarvan heb ik ontzettend veel online meetings gehad. 
Maar: dat gaat best goed, ook de grotere online meetings, mits je 
een goede moderator hebt. Opvallend vind ik dat veel overleg-
gen online heel efficiënt verlopen. Ook zijn er nu veel meer 
overleggen dan normaal gesproken het geval zou zijn, omdat 
je geen reistijd of tussenliggende tijd tussen de meetings hebt. 
Daar tegenover staat dat je de korte informele momenten bij de 
koffieautomaat mist. Je merkt nu pas hoeveel informatie op dat 
soort momenten eigenlijk wordt uitgewisseld. Daarnaast mis je 
online ook wel iets van dynamiek en van de non-verbale com-
municatie. Maar al met al is het prima te doen. Dat ik na 20 jaar 
niet ‘in real life’ afscheid heb kunnen nemen van mijn collega’s 
bij het Risbo en EUR vind ik wel erg jammer. Hopelijk maken we 
dat na de zomer nog goed.”

En dan ben je ook nog vader van twee 
thuiszittende zoons…
“Ja. Maar eerlijk gezegd hebben onze zoons hun thuisonder-
wijs grotendeels zelf opgepakt en zijn ze direct online aan de 
slag gegaan. Het zijn jongens die het leren makkelijk afgaat, dat 

is een groot voordeel. Ik heb zo nu en dan wat uitgelegd. Wat 
mij vooral trof, in die eerste periode, was de creativiteit van 
kinderen. Mijn oudste zoon had een opstelling gemaakt met een 
iPad en een iPhone en hielp leerlingen van de basisschool. Mijn 
jongste zoon voerde een individuele bakopdracht van school 
uit via een iPhone videoverbinding met een klasgenoot. Het 
was mooi om te zien hoe ze stap na stap met elkaar overlegden, 
elkaar tussenproducten lieten zien, om feedback vroegen, tips 
gaven en gewoon ook met elkaar in gesprek waren. Het bewees 
voor mij weer eens hoe creatief leerlingen zijn en dat ze vaak 
hele goede ideeën hebben, waar je als docent zeker ook je voor-
deel mee kunt doen.”

Hoe ervoer je verder het online onderwijs, zoals 
dat jullie huiskamer binnenkwam? 
“Op de school van Jesper, 2 vwo, hebben ze de omslag naar 
online snel voor elkaar gekregen. Daarbij hebben ze zo veel mo-
gelijk het normale rooster aangehouden, waardoor er vanaf het 
begin structuur was voor de leerlingen. Er werd gewoon door-
geleerd, dus geen herhaling, maar nieuwe leerstof. De docenten 
bleven ook de hele lesuren online beschikbaar, waardoor de 
leerlingen vragen konden stellen, als dit nodig was. Ook toetsen 
gingen door, vaak in een aangepaste vorm. Jesper moest bijvoor-
beeld voor Duits een video maken, waarin hij een aantal vragen 
over zichzelf moest beantwoorden. En bij Aardrijkskunde 
kreeg hij samen met een medeleerling een opdracht om een 
documentaire te bekijken en daar een opdracht over te maken. 
Vakken als gym en techniek kwamen te vervallen. Begrijpelijk, 
maar ook jammer. Misschien was met wat creativiteit ook bij 
deze vakken best wat mogelijk geweest. Bij Juliën in groep 8 was 
het de eerste weken van quarantaine even zoeken. Er waren 
alleen ‘s ochtends twee contactmomenten, waardoor hij vaak 
aan het einde van de ochtend al klaar was met zijn werk. Het 

“Ik zie elementen waarmee het 
onderwijs in de toekomst ver-
sterkt en vernieuwd kan worden”

D O O R  R E N S K E  V A L K  M . M . V .  G E R A R D  E N  J E S P E R  B A A R S

Midden in de ‘lockdown’, op 1 april, werd Gerard Baars directeur van het Nationaal 
Regieorgaan Onderwijs, NRO. Terwijl hij reeksen aan online kennismakingsgesprekken 
voerde, individuele meetings had, MT-overleggen en online stasessies, was hij ook vader 
van twee zonen die afstandsonderwijs genoten. Een bijzondere tijd voor iemand die zich al 
lang bezighoudt met digitale didactiek. Een kennismaking tussen privé en beroepsmatig.

Gerard Baars over online onderwijs en de coronacrisis
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ontbreken van wat meer synchrone contacttijd was best jam-
mer, omdat dit naar mijn idee wel een cruciale factor is, vooral 
bij leerlingen in die leeftijdscategorie. Het structureert, plant 
en stimuleert het leren. Op een gegeven moment kreeg hij wel 
meer te doen en kwamen er ook steeds meer creatieve opdrach-
ten bij, waar hij flink wat energie in kon steken. Zo moest hij een 
moodboard maken voor zijn rol in de musical en een whitepa-
per maken met een mier in tien verschillende poses.”

Wat stel je vast, na twee maanden online 
onderwijs? 
“Een paar dingen. (1) Online contactmomenten zijn belangrijk. 
Dit is zeker van belang aan het begin van de dag (de opstart), 
maar daar moet het niet bij blijven. Meerdere contactmomenten 
op een dag stimuleren dat de leerlingen doorgaan met leren. Als 
er minder contactmomenten zijn, dan stopt het leren op een ge-
geven moment. (2) Een duidelijk lesrooster met deadlines helpt 
het leren zeker ook. Je kunt daarbij best wel wat verwachtingen 
hebben van de leerlingen. Op het moment dat de verwachtingen 
bij een bepaalde opdracht hoog zijn, merkte ik dat onze zoons er 
veel meer tijd aan besteedden dan op het moment dat de lat laag 
lag. (3) Zoals bij het ‘normale’ leren al het geval is geldt bij online 
leren ook: zorg voor relevante, uitdagende opdrachten. Ik merk 
hier thuis dat ze voor leuke, inspirerende, uitdagende, creatieve 
opdrachten het meest gemotiveerd zijn en daar de meeste tijd 
aan besteden. (4) Laat leerlingen ook vooral samen opdrachten 
doen. Dit werkt heel motiverend en stimulerend. En tegelijkertijd 
geeft het structuur aan het leren. Mooi om te zien was dat onze 
zoons juist soms klasgenoten opzochten om van elkaar te leren 
of elkaar te helpen, terwijl dit niet vanuit school georganiseerd 
was. (5) Tenslotte: zorg voor afwisseling in de opdrachten en de 

vorm van het resultaat dat je verwacht, dus voor een mooie mix. 
Dat houdt het leren leuk! Dus de ene keer een video als resultaat 
laten maken, de andere keer een opstel laten schrijven en de 
volgende keer een groepsopdracht laten inleveren.” 

Pendel eens terug naar je andere rol. Is deze 
crisis aanleiding voor onderzoek? 
“Zeker. Het is verstandig dat er onderzoek wordt gedaan naar de 
invloed van de coronamaatregelen. Bijvoorbeeld wat de invloed 
van de maatregelen is op de leeropbrengsten van verschil-
lende groepen leerlingen, welke invloed het wegvallen van de 
eindtoets in het primair onderwijs en het centraal schriftelijk 
examen in het voortgezet onderwijs heeft, wat de invloed van 
de coronamaatregelen op de toegankelijkheid / kansenongelijk-
heid in het onderwijs is en wat de invloed van de coronamaatre-
gelen op de aansluiting tussen onderwijssectoren is. Over deze 
en andere vragen zijn al best wat hypotheses gesteld, maar het is 
goed om de feitelijke invloed te onderzoeken en op basis van de 
uitkomsten waar nodig bij te sturen.”

Je noemt kansenongelijkheid. Is dat een 
specifieke zorg? 
“Het is belangrijk dat de ontwikkelkansen voor alle kinderen gelijk 
zijn en dat hier veel aandacht voor is. In dat kader is het natuurlijk 
zorgelijk dat er een groep leerlingen is met wie na invoering van 
de coronamaatregelen geen contact kon worden gemaakt en/of 
die geen toegang tot het afstandsonderwijs hadden. Hoewel uit 
onderzoek nog zal moeten blijken wat de exacte impact van de co-
ronamaatregelen op het onderwijs is geweest, ook voor specifieke 
groepen leerlingen, is het voorstelbaar dat deze groep gedupeerd 
is. Wat dat betreft is het positief dat in ieder geval de basisscholen 
na de meivakantie weer open zijn gegaan en dat ook de middel-
bare scholen dat uitzicht weer hebben. Juist voor kwetsbare leer-
lingen is het van groot belang dat zij weer naar school kunnen.”

Met welke gedachte gaan we deze korte 
kennismaking afsluiten? 
“Met de gedachte dat mensen flexibel zijn, creatief zijn en zich 
snel kunnen aanpassen, als dit nodig is. Binnen een paar dagen 
waren veel scholen online. Natuurlijk ging dat in het begin met 
vallen en opstaan, maar het werd steeds beter. Zonder de coro-
namaatregelen had het online / blended onderwijs natuurlijk 
nooit zo snel zo’n vlucht gekregen. Natuurlijk zijn er online best 
wat hobbels, maar er zijn zeker ook elementen, waarmee het 
onderwijs in de toekomst verder versterkt en vernieuwd kan 
worden. Er is nu op scholen veel nieuwe kennis en ervaring op-
gedaan met online leren. Welke nieuwe mogelijkheden ontstaan 
hierdoor voor de versterking van de kwaliteit van het onderwijs 
en het leren van leerlingen? Welke rol krijgt online leren in de 
nabije toekomst ter versterking van het klassikale onderwijs? 
En biedt het ook kansen om specifieke groepen leerlingen beter 
onderwijs te geven? Het zou heel mooi zijn als de creativiteit van 
de afgelopen periode gebruikt wordt om het onderwijs op de 
scholen te verrijken met zinvolle online toepassingen buiten de 
geplande contacttijd. Daar ligt een mooie uitdaging. Met uiter-
aard als doel om leerlingen nog beter te ondersteunen bij het 
leren en ze optimaal uit te dagen om te leren.” •
 Renske Valk is hoofdredacteur van Van Twaalf tot Achttien. 

Wil je meer weten van NRO of over Gerard Baars, kijk dan op  

https://www.nro.nl/gerard-baars-nieuwe-directeur-nro/

Gerard en Jesper Baars
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Ervaringen in  
coronatijd: ruimte 
geven aan de stem 
van leerlingen

bij de lesstof. Online lesgeven doet een enorm beroep op de 
didactische en coachingsvaardigheden van een docent maar 
evengoed ook op de luisterhouding van de leerling. “Luisteren 
lukt alleen goed, zo stelde een leerling, als ik ook echt het ge-
voel heb dat de docent mij op dat moment heeft gezien. Dat hij 
weet dat ik er ben en dat hij niet gelijk zijn les online gaat lezen 
als een monoloog.”
Luisteren strekt zich uit vanuit het hoorbare, waarneembare 
naar de niet-gelijk hoorbare en waarneembare situaties van de 
lerende. Daarin betekent oprecht luisteren dat diegene ervaart 
dat hij door de ander ervaren wordt (Paalman, 2020). Luisteren 
richt zijn oriëntatie volledig op de ontdekking van de persoon, 
de ander en/of een combinatie (Senge et al., 2015). “Ook al ben 
je online, ik vind dat de docent altijd moet werken aan het op-
bouwen van een persoonlijke band”, aldus een leerling. Om een 
persoonlijke band te bouwen is luisteren naar de ander de basis. 
Luisteren vraagt ruimte en stilte om te kunnen horen en zonder 
oordeel het verhaal van de ander (en jezelf) te accepteren. 
Het is een manier van luisteren die verbonden is met het hart 
en vervolgens met je hoofd en handen. Wat is het verhaal van 
de ander? Wat hoor je dan eigenlijk? Ritchart (2015) benoemt 
luisteren als een van de krachtigste manieren om te laten zien 
dat we iemand respecteren en aandacht hebben voor zijn of 
haar manier van denken en de ander de mogelijk geven zichzelf 
te laten zien. Luisteren begint altijd met oprechte interesse in 
de ander. In het leren betekent dit dat we ons ‘eigen’ gesprek 
‘stil’ zetten en lerenden de tijd en ruimte geven om hun verhaal 
te doen. Het is deze stem die van invloed hoort te zijn in het 
opnieuw binnenkomen in onze scholen. Het gesprek ontstaat 
vanuit het luisteren: ”Wat hebben we gehoord vanuit het luiste-
ren naar jongeren in coronatijd?”
Quaglia & Corso (2017) benoemen dat luisteren het vertrouwen 
in eigenwaarde versterkt, betrokkenheid aanmoedigt en leider-
schap stimuleert bij leerlingen. Deze drie aspecten eigenwaarde, 
betrokkenheid en leiderschap bij leerlingen stimuleren dat leer-
lingen werken vanuit intrinsieke motivatie en aspiratie. Aspiratie 

D
e afgelopen maanden zijn, terecht, gedomineerd 
door het coronatijdperk. We gingen in onderwijsland 
massaal aan het online aanbieden van lesstof en al 
werkenderwijs ontdekten we min of meer wat wel of 

juist niet zo handig was om te doen met en voor onze leerlin-
gen. Naarmate de tijd vordert horen we geluiden over minder 
aanwezigheid online van leerlingen. We kregen zorgen over 
leerachterstanden (Waar bleef het geluid over de leerling met 
leervoorsprong door het online werken?) en vragen ons massaal 
af hoe we het onderwijs voor jongeren moeten inrichten in een 
anderhalvemetermaatschappij.
De Staat van het Onderwijs, dat medio april verscheen, be-
schreef succesfactoren voor goed onderwijs vanuit de leraar, de 
schoolleider en het bestuur. Echter de kwaliteit van ons onder-
wijs wordt mede bepaald door leerlingen die hun stem mogen 
laten horen (Quaglia & Corso, 2017). In dit artikel een pleidooi 
voor de stem van de leerling als instrument voor kwaliteit van 
leren in coronatijd (en daarna) door naar leerlingen te luisteren, 
van leerlingen te leren, om vervolgens vanuit het leren leerpro-
cessen te leiden.

Luisteren
In een aantal interviews met leerlingen van diverse middelbare 
scholen, die ik ter voorbereiding van dit artikel online deed, 
benoemden alle leerlingen het belang van betrokkenheid 

“De eerste weken van corona waren eigenlijk het 
leukst omdat we met elkaar gingen experimenteren 
en improviseren hoe we het online allemaal gingen 
doen met het leren. We hadden ruimte en andere 
mogelijkheden om op afstand te verkennen. Het was 
eigenlijk spelenderwijs ontdekken, zo zou ik graag 
altijd willen leren. ” (Daan, 16)

D O O R  I N G R I D  P A A L M A N  -  D I J K E N G A
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laat zich omschrijven als het hebben van een doel dat concreet 
wordt gemaakt in het hier en nu. Die aspiratie doet beroep op de 
relatie die er is tussen de docent en de leerling, tussen leerlingen 
onderling en tussen de leerling met het gestelde doel. De leerlin-
gen vertelden dat ze ten tijde van corona hun doelen weleens he-
lemaal kwijt waren omdat alles onduidelijk werd voor iedereen, 
dus moest iedereen dit samen ontdekken. Om betrokken te zijn 
wilden ze graag inzicht hebben in het proces en helder krijgen 
wat de verwachtingen waren van een online opdracht of gesprek. 
Luisteren faciliteert het leerproces omdat met leerlingen inzich-
telijk wordt gemaakt wat er nodig is vanuit de randvoorwaarden, 
de docent en de leerlingen. Dat betekent dat we als docenten 
ruimte bieden aan het gesprek met de leerlingen en, vanuit die 
ruimte met leerlingen, leersituaties inrichten die passend zijn. 
Dit betekent onder andere dat nieuwsgierigheid en creativiteit 
ruimte krijgen in het vormgeven van dit leerproces. 
Luisteren betekent dat je als docent de vragen stelt die de leer-
ling verder brengen in het nadenken over de lesstof en niet dat 
luisteren wordt verarmd door het checken van de gehoorde 
boodschap aldus Gallagher et al. (2017). Stel de vragen die 

belangrijk zijn voor leerlingen waarbij jij als docent in het proces 
ook waarneemt dat de leerlingen de stof begrepen hebben. 

Leren
Leren gaat over de vraag wat het waard is om geleerd te worden. 
Leren is een wezenlijk aspect van menswording in de maat-
schappij. Leren van deze bijzondere tijd maakt onderdeel uit 
van de manier waarop we met leerlingen nadenken over een 
vraagstuk als corona en welke oorzaken, gevolgen en toekomst-
beelden dit schetst voor onze samenleving. 
Leren, volgens Dewey (2017), ontstaat wanneer het onmogelijk 
is dat de bestaande status quo gehanteerd blijft omdat er vragen 
ontstaan waarop we geen antwoord weten of waar we geen re-
actie op hebben. Mijns inziens ontstaat goed onderwijs en leren 
pas wanneer de vraagstukken die zich vanuit de maatschappij 
aandienen, onderdeel zijn van het programma. Deel uitmaken 
van hetgeen er letterlijk rond ‘zoomt’ in de school vanuit ver-
schillende vakgebieden. Het betekent dat kennis een wezenlijk 
onderdeel is van het te onderzoeken vraagstuk dat zich aandient 
en dat dat wordt gekoppeld aan de ervaringen die leerlingen 
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hebben opgedaan. Leerlingen hebben hierbij een belangrijke 
rol omdat zij met de docent dit vraagstuk oppakken. De leerlin-
gen die zijn geïnterviewd waren wisselend over de rol van online 
onderwijs. De meesten gaven aan dat ze hadden laten zien dat 
ze kennis online konden verwerken en dat ze in de praktijk wil-
den ervaren waar de kennis toepasbaar en concreet zichtbaar is. 
Daarmee bevestigen deze paar jongeren wat Dewey (1917) lang 
geleden schreef, namelijk dat onderwijs geen voorbereiding 
is van het leven, maar dat dit het leven zelf is. Juist in deze tijd 
zouden de leerlingen een duidelijke verbinding moeten hebben 
met onze gemeenschappen, moeten ze mee nadenken over een 
passende terugkomst naar de scholen en inrichting in de ander-
halvemetermaatschappij. Hun stem laten horen ondersteunt 
het groeien in vertrouwen en volwassenheid van de leerlingen. 
Jongeren hebben de toekomst maar we moeten ons steeds reali-
seren dat ze onderdeel uitmaken van het heden. Ons onderwijs 
en de manier waarop we leren moet dat laten zien, reflecteren. 
Daarbij spelen kennis en ervaringen gelijke rollen. Een jongere 
zei: “Ik had het fijn gevonden als ik op andere tijden mijn werk 
had kunnen doen want in mijn situatie werd geen rekening 

gehouden met mijn thuissituatie, die liet niet altijd goed toe dat 
ik online kon zijn.” Iemand anders merkte op dat het online ook 
belangrijk is en blijft om afstemming te vinden met de vraag van 
de individuele leerling, “Mijn mentor was heel cool die zei altijd: 
Kom op, we gaan even lekker na-zitten online want ik ben heel 
nieuwsgierig naar wat voor jullie werkt en of ik nog wat voor jul-
lie kan doen.” Door het stellen van deze vraag wordt er rekening 
gehouden met het verhaal van de lerende (luisteren) en diens 
cultuur en context. Elk mens, elke jongere heeft ervaringen 
nodig waardoor deze geleerd wordt, zijn persoonlijkheid groeit 
en verandert. Het gesprek en de inrichting van de omgeving 
die daaruit volgen, geven lerenden het vertrouwen dat zijzelf 
betekenis kunnen geven aan hun leerproces. 

Leiden
“We zitten hier samen in, dus we moeten dit ook samen doen”, 
aldus een van de jongeren. Deze opmerking kenmerkt zich door 
verantwoordelijkheid en de wil om te handelen. Een aantal 
jongeren benoemde dat ze het onderwijs in de tijd van corona 
echt ‘zelf’ moesten organiseren en doen. Dit bracht vrijheid en 
verantwoordelijkheid, dat helpt bij het leren. ”We moesten zelf 
leiding nemen”, aldus een jongere. Leiderschap kenmerkt zich 
door het hebben van regie om de wereld tegemoet te treden. 
Lerenden hebben het nodig dat ze vanuit leiderschap hun 
perspectief aan het leren en het leerproces kunnen toevoegen 
(Paalman, 2020). De afgelopen tijd heeft ons veel uitdagende en 
mooie leerervaringen gebracht. Als het aan de geïnterviewde 
jongeren ligt dan is het allerbelangrijkste dat we sociaal verbon-
den zijn. Dat de ruimte en mogelijkheden die ze online hebben 
gekregen, blijven bestaan. Dat de plek school gelegenheid biedt 
voor ontmoeting en dialoog. Jongeren willen dat hun stem ge-
hoord wordt door ervaringen vanuit de veranderde status quo. 
Laten we beginnen met elkaar zichtbaar maken in het leerpro-
ces. Werkend vanuit het hart en vertrouwen om de leerlingen 
en onszelf een stem te geven in het vormgeven, uitvoeren en 
reflecteren op leren in het onderwijs. •
 Ingrid Paalman – Dijkenga is lector Goede Onderwijspraktijken aan 

Hogeschool Viaa en onderwijskundig innovator.

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van 

de volgende jongeren: Daan (16), Tim (16), Dave 

(16), Joran (17), Marianne (17), Sam (16), Wout 

(17), Iris (15) en Thomas (17).
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Ineens heeft  
iedereen het  
nodig: ict

en daar heb je communicatiemiddelen voor nodig. Nog nooit 
hadden we helemaal virtueel moeten opereren, en iedereen 
probeerde dat op zijn eigen manier te doen: je gebruikt tenslotte 
wat je zelf fijn vindt of wat jou handig lijkt. Dat experimenteren 
en pionieren zorgt er ook voor dat veel leraren in een korte tijd 
heel veel geleerd hebben. Er werden snelle keuzes gemaakt, 
iets wat voor zowel leerlingen, ouders als collega’s fijn bleek: 
wat gebruik je waarvoor en op welke wijze? Wat vind je waar 
en hoe lopen de lijnen? Normaal al belangrijk en nu helemaal. 
Overigens viel mij het meest op dat aandacht voor een duidelijk 
ritme met voldoende afwisselingen tussen online en offline voor 
veel mensen toch de basis is. Op tijd opstaan, douchen, aankle-
den, naar je werkplek, voldoende pauzes en op tijd naar buiten. 
Klep dicht, zeg maar.” 

Onderwijsvisie blijft leidend 
”Ik heb scholen gezien waarbij de leerlingen tussen 8:30 en 
16:00 ‘gewoon’ online lessen moesten volgen en daarna aan 
het huiswerk begonnen, scholen die op maandag al het werk 
voor de gehele week op de ELO zetten en de leerlingen succes 
wensten met het ‘maken’ en van alles daar tussenin. Over beide 
aanpakken valt een hoop te zeggen, maar een ding is zeker: 
iedereen probeert het goed te doen en voor iedereen is dit 
nieuw. Daarin is het denk ik cruciaal dat een school dichtbij z’n 
opdracht blijft, z’n onderwijsvisie. Scholen met een heldere visie 
op onderwijs die aandacht hebben besteed aan het ontwikkelen 

D O O R  D E  R E D A C T I E  I . S . M .  P A T R I C I A  S L O B B E  E N  P A U L I N E  M A A S

Informatie- en communicatietechnologie in tijden van 
crisis: het bleek onmisbaar. Nog nooit wendde men zich 
zo massaal tot digitale tools, om de bruut verstoorde 
praktijk weer enigszins op orde te krijgen. Waartoe nam 
men toevlucht en moeten we ook waakzaam zijn? Zijn 
we voldoende in staat om te blijven zien en doen wat 
belangrijk is?

“O
p het moment dat alle scholen dicht gingen om 
vervolgens zo snel mogelijk online ‘open’ te wil-
len, werd het hier een gekkenhuis. Iedereen wilde 
zo snel mogelijk up and running zijn en daarbij 

hadden veel scholen wat hulp nodig. Een groot aantal trainin-
gen ging vooralsnog door, maar dan online, en daar kwamen 
nu ook een hele rits aan webinars, online coaching en online 
overleggen bij. De eerste weken had ik echt vierkante ogen! Voor 
mijzelf ontdekte ik vrij snel: goed je tijd plannen en vooral ook 
schermloze momenten.”

Patricia van Slobbe is zelfstandig trainer/adviseur, coach en 
auteur op het thema onderwijs & ict. Ze weet veel over effec-
tieve didactiek en toegankelijke ict-toepassingen, ze adviseert 
omtrent visievraagstukken, helpt bij actieplannen onderwijs & 
ict en werkt ook voor het SRVO, een platform waar schoolleiders 
elkaar vinden op allerlei thema’s rondom schoolleiderschap. 
Met Michel van Ast schreef ze ‘Kleppen Dicht! Effectief Leren 
met ICT’ en ‘Kleppen Open! Actief Leren met ICT’. 

Een massale duik op de techniek
“Veel scholen met Office 365 hadden al de beschikking over 
Teams, maar deden daar voorheen niets of weinig mee. Veel 
functionaliteiten stonden ook vaak ‘dicht’. Dat iedereen zich op 
de techniek stortte was logisch: voordat je onderwijs kunt ver-
zorgen moet je contact en contactmomenten mogelijk maken 
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en het uitdragen van die visie kunnen hun keuzes voor techno-
logie en voor de wijze waarop zij deze gebruiken of willen ge-
bruiken hierop stoelen. Dus een tool zoeken voor communica-
tie, een tool voor studiewijzers, opdrachten, feedback, etc. Eerst 
in kaart brengen wat je wilt gaan doen en er vervolgens een 
toepassing bij zoeken die past, het liefst een die je al in huis hebt 
en anders een die toegankelijk is om snel in gebruik genomen te 
worden door iedereen. Je begint gewoon en langzaam maar ze-
ker kom je er beter achter hoe je een tool zou willen gebruiken, 
wat je mist en wat je nog meer nodig hebt. Microsoft Teams be-
gon als toegankelijke tool voor online communicatie. Inmiddels 
werkt men ook op allerlei creatieve manieren met een soort 
breakout rooms, wordt het programma ingezet bij peer feedback 
en gebruiken sommigen de opdracht en rubric functies.”

Mogelijkheden en begrenzingen
“Bij het gebruik van technologie heb je altijd het risico dat er een 
keer iets niet werkt. Dat moet je incalculeren. Het onderwijs dat 
de meesten van ons geven is niet ontworpen is om online te ver-
zorgen: je kunt niet verwachten dat je jouw offline lessen even 
zo 1 op 1 omzet naar online lessen en volgens mij was dat ook 
niet de bedoeling. Dit is een noodmaatregel waarmee scholen 
proberen om zoveel mogelijk onderwijs te laten plaatsvinden 
en om zoveel mogelijk in contact te blijven met leerlingen en 
studenten. En dat lukt veel scholen vrij aardig. In een klaslokaal 
is het voor leraren al lastig om alles te zien en te merken, laat 

staan hoe dat is in een volledig digitale omgeving. Elkaar niet 
‘zien’ is denk ik het grootste gevaar: hoe zit een leerling of een 
collega erbij? Wat is de thuissituatie? Hoe goed kan hij/zij zich 
concentreren op het schoolwerk? Dat weet je vaak niet. Je hebt 
je leerling lang niet altijd goed in het vizier, en zeker in deze tijd 
is dat wel belangrijk. Niet om te weten of hij zijn woordjes wel 
of niet heeft geleerd, maar om te weten hoe het met hem gaat. 
Mooi om te zien dat er al vrij snel allerlei initiatieven kwamen 
om sociaal contact te hebben: koffiepauzes met collega’s, tijd 
voor een #challenge zoals een foto van jou en je favoriete kof-
fiemok, gezellige kletspraat-momentjes met leerlingen en vaste 
check-in momenten. De technologie zorgt er dus voor dat we 
elkaar kunnen blijven vinden, dat we in contact zijn en dat is 
heel fijn. Tegelijkertijd realiseren veel mensen zich nu ook hoe 
fijn het is om ‘gewoon’ naar school of werk te kunnen gaan. 
Overigens heb ik ook al best een aantal verhalen gehoord over 
jongeren die normaal in de klas niet altijd goed meedoen of niet 
zo best presteren, maar nu online heel positief aanwezig zijn 
en veel vragen stellen. Het wegvallen van de peer pressure kan 
soms ook een positief effect hebben, dus.”

“In de eerste weken zag je dat iedereen erg gefocust was op de 
technologie: wat gaan we gebruiken en hoe werkt dat allemaal. 
Toen alles ging draaien en mensen hun weg begonnen te vinden 
met al die nieuwe toepassingen, en het contact min of meer 
hersteld was, verschoof de aandacht meer naar de kwaliteit van 
onderwijs, weer meer aandacht voor het leren zelf. Didactische 
handvatten voor docenten als uitgaan van leerdoelen, voorken-
nis activeren en leren zichtbaar maken hielpen veel leraren bij 
het ontwerpen van hun online onderwijs. Waarbij de laatste tijd 
gelukkig ook het pedagogische stuk meer onder de aandacht 
komt: wat mag en kun je van leerlingen verwachten in deze 
situatie? Aandacht voor werken met een verkort rooster en aan-
dacht voor online klassenmanagement (starten met camera’s en 
microfoons uit, vragen via de chat, werken met een moderator 
om de rust te bewaren, etc.), maar ook nadenken over wat je 
doet met die (kortere en dus schaarse) synchrone contactmo-
menten en welke opdrachten je asynchroon kunt aanbieden, 
zonder de leerling te overvragen.”

Patricia Slobbe
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Meenemen naar de toekomst? 
“Zodra er wat denkruimte is, is het goed om weer even terug te 
gaan naar die onderwijsvisie: Wat vind je belangrijk? Hoe en wat 
wordt er geleerd? Hoe kan technologie daarbij ondersteunen? 
Op die manier is technologie altijd ondersteunend en nooit 
leidend of bepalend. Nu de urgentie er voor iedereen was om 
‘iets’ met technologie te doen is het moment misschien wel daar 
om nog eens samen na te gaan denken hoe je het onderwijs 
zo kunt inrichten dat het nog meer recht doet aan hoe leren 
werkt: wat doe je in contactmomenten en wat niet? Het idee van 
Flipping the classroom krijgt misschien wel wat meer ruimte: 
contacttijd echt gebruiken om leren zichtbaar te maken en om 
begeleid te oefenen en instructie op een goede manier meer 
tijd- en plaatsonafhankelijk aan te bieden. Een van de duidelijk-
ste inzichten die ik zelf had de afgelopen periode is: denk niet in 

lessen, denk in leeractiviteiten. Dat zou ik na deze periode wel 
willen vasthouden: welke leeractiviteiten zijn er nodig en hoe 
organiseren we dat het beste? 

Deze periode heeft er ook voor gezorgd dat leraren en school-
leiders samen hebben gekeken naar wat belangrijk is en naar 
wat werkt. Mensen hebben elkaar écht opgezocht, materialen, 
kennis en ervaringen uitgewisseld, uitgeprobeerd, zelf geleerd en 
samengewerkt om constant het beste onderwijs te maken en uit te 
voeren. Ik geloof heel erg dat mensen vooral leren door in contact 
te zijn met anderen, door uitwisseling. Een volledig virtuele school 
is helemaal niet wenselijk, maar nadenken over hoe we die tijd 
met elkaar zo prettig en inspirerend mogelijk invullen en daarbij 
de technologische ontwikkelingen en mogelijkheden meenemen 
is wel een mooi streven voor iedere onderwijsinstelling.” 

Pauline Maas is ict-docent op het vso van Koninklijke Visio in 
Grave, een speciaal onderwijsschool voor kinderen met een 
visuele beperking. Ze geeft daar twee dagen in de week ict-les 
en is tegelijkertijd ict‘er op de school. Ze helpt haar collega’s 
met digitalisering. Pauline is ook auteur: ze schrijft boeken over 
kinderen en programmeren en geeft workshops en lezingen. 

Hoe heb je zelf die eerste week van quarantaine 
doorgemaakt? 
“Mijn werkende leven veranderde van 2 dagen parttime voor 
school werken, opeens naar fulltime en 200% aan de bak met het 
verzinnen van oplossingen. Er ontstond een sfeer van, we gaan 
dit doen. Ook met onze leerlingen. #watkanwel! Er werden pc’s 
opgestuurd, er werd met iedere leerling en docent gebeld om ze 
allemaal mee te krijgen binnen deze sprong in de toekomst.” 

Hoe zag die duik op de techniek er bij jullie uit? 
“Begin maart had ik net in een overleg toestemming gekregen 
om twee pilot projecten te doen voor de zomervakantie met de 

inzet van onder andere TEAMS. Vanaf 
15 maart zetten we een streep door het 
woord pilot, maar gingen we er vol voor. 
Sommige docenten gingen heel snel en 
probeerden van alles uit, andere namen 
hele kleine stappen. De leerlingen zelf 
hadden minder moeite met het digitale 
en vonden het wel grappig. Ik heb trots 
gekeken naar hoe iedereen op zoek ging 
naar oplossingen. Hoe kunnen we de 
lessen met onze leerlingen door laten 
gaan? Leerlingen en docenten hielpen 
elkaar en deelden successen.” 

Welke technieken toonden 
zich nuttig? 
“Voor ons werkte TEAMS. We hebben 
docenten en leerlingen de pc’s die op 
school stonden opgestuurd of gebracht 

om te gebruiken. Bij sommigen was er sprake van beperkte internet 
toegang. Maar we hebben veel mensen gebeld en uiteindelijk 
kregen we iedereen online, dat ging heel soepel. (We houden in-
middels ook een digitale vrimibo en daarin kunnen we lekker met 
elkaar lachen en pubquizzen.) We hebben ook een eigen webinar 
gehouden over TEAMS in TEAMS met eigen docenten in onze 
eigen omgeving. Dit webinar werd door bijna 100 man bijgewoond. 
We gaan dit snel weer herhalen. Natuurlijk leiden er meer wegen 
naar Rome. Als onderwijs hebben we een bepaalde behoefte, je 
zoekt hiervoor een (technologische) invulling en wordt tevreden-
gesteld, zeg voor 75%. Je zoekt dan voor die andere 25% een andere 
oplossing binnen of buiten het platform. Iedere school, docent en 
leerling is anders. Je hoeft niet te kiezen voor één alles omvattende 
oplossing. Daarbij verandert je behoefte en groei je mee in de ont-
wikkelingen. Ik hou ervan om te experimenteren en steeds nieuwe 
ontwikkelingen te toetsen op hun verdiensten. #watkanwel!”

Waar gaat jullie aandacht op dit moment naar uit?
“We merken dat sommige leerlingen het erg leuk vinden en 
sneller hun werk maken. Maar anderen kunnen we niet bereiken 
en onze leerlingen wonen door het hele land, van Groningen tot 
Limburg. Verder ben ik niet zo bang voor de ‘schoolachterstand’ 
die de leerlingen oplopen. Deze korte tijd van minder les op hun 
gehele school loopbaan gaan ze eenvoudig inhalen. En ze weten 
nu wat quarantaine, pandemie en lockdown is. En ze weten ook 
waar Wuhan ligt. Ik maak me meer zorgen over de gevolgen voor 
de sociaalemotionele ontwikkeling van de leerlingen. Voor mij 
ligt daar de eerste focus.”

Wat neem je mee naar het ‘nieuwe normaal’
“Dat niets vanzelfsprekend is. Ik hoop dat we als docenten deze 
flexibele houding kunnen vasthouden. Vooral de eerste dagen 
zag ik zo’n gedrevenheid, om er maar voor te zorgen dat de les-
sen aan onze leerlingen door konden gaan. Ik hoop dat we met 
die gedrevenheid andere uitdagingen in ons onderwijs kunnen 
vormgeven. Ik geniet wel van deze tijd, die sfeer dat iedereen 
zijn schouders eronder zet. Ik had deze enorme digitale versnel-
ling voor geen goud willen missen.” •

“Ik had deze enorme digitale versnelling 
voor geen goud willen missen”

Pauline Maas
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Elite

Onlangs las ik een interview met Gabriël van den Brink over 
de coronacrisis. Hij stelt daarin, dat het nu cruciaal is wat 
elites denken en beslissen. In het artikel zegt hij: “Hoe 

meer macht je hebt, des te indringender zijn de gevolgen van je 
keuzes en des te groter ook je verantwoordelijkheid voor het ge-
heel. Zien onze elites in de politiek, in het openbaar bestuur, in het 
bedrijfsleven, in de media de verschillende afslagen? Denken ze 
erover na, snappen ze dat je ook kiest als je niet kiest en dus op 
de oude voet door wil gaan?”

Wat ongemakkelijk misschien, maar we moeten het dan ook over 
de elites in het onderwijs hebben. Want ook in het onderwijs zijn 
er afslagen te nemen. Al een tijdje staat bijvoorbeeld kansengelijk-
heid op de agenda. De coronacrisis heeft nog eens scherp duide-
lijk gemaakt hoe ongelijk de uitgangssituatie voor veel leerlingen 
is. Niet kiezen om hierin iets te veranderen, is ook een keuze, na-
melijk om die kansenongelijkheid in stand te houden.

Een belangrijke angel in het bestel is mijns inziens, dat ongelijkheid 
het uitgangspunt is, een fundamenteel systeemkenmerk. Het hele 
onderwijssysteem kun je beschouwen als een machine van onder-
linge vergelijking, selectie en uitsluiting. Vanaf het vierde levensjaar 
worden zo steeds kinderen overboord gegooid, tot alleen de men-
sen overblijven die het lukt het ideale onderwijspad af te leggen: 
‘dubbel’ vwo-advies, gymnasium, universitaire master. 
Zij zijn de ‘verkozenen’, de letterlijke vertaling van ‘elite’, en op hun 
beurt bepalen zij later wie na hun verkozen zullen worden. De kin-
deren die vanaf het vierde jaar op diverse momenten afvielen in die 
race, spelen daarin geen rol: hun keuzevrijheid wordt juist ingeperkt.

De hamvraag is nu deze. Gaat die elite nu andere afslagen kiezen, 
als dit het pad is dat zij gevolgd hebben en dat hun succes hen 
op deze bevoorrechte positie heeft gebracht? De enige manier 
om de ongelijkheid te verminderen, is door die selectiemachine 
onklaar te maken. 

De afslag die we zouden kunnen nemen, is om een alternatief 
te ontwikkelen voor de huidige voortdurende selectie en uitslui-

door Hartger Wassink

GASTCOLUMN
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ting op basis van cognitieve 
aspecten. Met die smalle se-
lectie hebben we namelijk een 
kunstmatige schaarste gecre-
eerd. De universiteit heeft nu 
eenmaal een beperkt aantal 
plekken. Niet iedereen kan dus 
evenveel succes hebben in zijn 
carrière, zo lijkt het. Maar dat is 
natuurlijk onzin. Want iedereen 
kan zich ontwikkelen tot een 
betekenisvol persoon.

Waar het volgens mij om gaat, 
is daarom dat we tot nieuwe 
definities komen van wat een 
betekenisvol leven is, als alter-
natief voor een ‘succesvol leven’, en nagaan welk onderwijs daar 
dan bij past. We moeten daarvoor om te beginnen de leerlingen, 
en ook onszelf, niet langer voorhouden dat alleen de hoogste op-
leiding het beste is, dat je vooral voor je eigen carrière moet kiezen 
en zoveel mogelijk geld moet proberen te verdienen. 
Als de coronacrisis een ding heeft laten zien, is het wel, dat het 
om heel andere dingen gaat. Om tijd en aandacht voor elkaar. 
Creativiteit en inventiviteit om te kunnen improviseren waar nodig. 
Samenwerking opzoeken en het gemeenschappelijk belang die-
nen, in plaats van slechts te concurreren in het belang van aan-
deelhouderswaarde. 

De gemeente Amsterdam grijpt de crisis aan, om de lokale eco-
nomie om te vormen tot een ‘betekeniseconomie’. Zou het lukken 
om het onderwijs om te vormen van een selectiesysteem in een 
betekenissysteem? Het beantwoorden van die vraagt lijkt me de 
verantwoordelijkheid van de onderwijselite op dit moment.

https://www.socialevraagstukken.nl/interview/gabriel-van-den-brink-op-

het-moment-van-een-crisis-komt-de-geschiedenis-open-te-liggen/



onderwijsresultaten voldoende. Bij twee on-
voldoende indicatoren is het oordeel over 
de resultaten onvoldoende. De vierde indi-
cator – het gemiddeld CE-cijfer – vervalt. 
Het wegvallen van de eindtoets in school-
jaar 2019/2020 heeft geen consequenties 
voor de berekening van deze indicator. De 
Onderwijsinspectie kijkt namelijk altijd al-
leen naar het oorspronkelijke schooladvies 
van de basisschool en niet naar het even-
tueel bijgestelde advies op basis van de 
eindtoetsscore.
Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen 
zijn van de lange tijd afstandsonderwijs op 
de leerprestaties van de leerlingen. Scholen 
zullen in het schooljaar 2020/2021 extra 
alert moeten zijn op eventuele opgelopen 
leerachterstanden en zullen hier tijdig op 
moeten inspelen. Het zal een aandachts-
punt worden in het inspectietoezicht de 
komende tijd.

in het kort

Postermateriaal 
met belangrijkste 
richtlijnen heropening 
beschikbaar voor 
scholen
Het ministerie van OCW heeft een aantal 
posters ontworpen waarop de belangrijkste 
voorschriften en adviezen uit het protocol 
‘Opstart voortgezet onderwijs’ worden uitge-
licht. De posters kunnen helpen deze richt-
lijnen extra onder de aandacht te brengen 
bij leerlingen en personeel, en zo bijdragen 
aan een goede en veilige heropening vanaf 
2 juni. Je kunt de poster downloaden via de 
site van de VO-raad.

Handig

Een voldoende voor 
thuisonderwijs
Marketing en researchbureau Motivaction 
 bevroeg meer dan duizend ouders van school-
gaande kinderen naar hun ervaringen met het 
thuisonderwijs van de laatste weken. Uit dat 
onderzoek blijkt dat ouders niet zonder zor-
gen zijn, bijvoorbeeld over mogelijk opgelo-
pen leerachterstanden van hun kinderen. On-
danks hun zorgen is een (kleine) meerderheid 
van de ouders positief verrast door de aanpak 
van de school gedurende de coronacrisis en 
40% van hen heeft meer respect gekregen 
voor degenen die voor de klas staan. Digitale 
lessen waren geen slecht alternatief, maar 
veel ouders betogen het belang van lessen 
op school en fysieke uitleg en begeleiding 
door de leraar, ook al heeft een (kleine) meer-
derheid wel het gevoel hun kind voldoende 
te kunnen steunen. 14% voelde zich daarin 
tekort schieten. Het gebruik van verschil-
lende apps door de scholen werd wisselend 
beoordeeld: sommigen vonden het lastig, voor 
anderen was het geen probleem. Meer info: 
https://www.motivaction.nl/kennisplatform/ 
nieuws-en-persberichten/een-derde-van-
ouders-maakt-zich-zorgen-om-ontwikkeling-
schoolgaand-kind

Het ontbreken van de CE-cijfers in schooljaar 
2019/2020 heeft geen gevolgen voor de 
inspectiebeoordeling van de onderwijsresul-
taten van 2020, want die worden gebaseerd 
op gegevens van de schooljaren 2016/2017, 
2017/2018 en 2018/2019. Voor de resulta-

ten van de school in 2021 
zal de Onderwijsinspectie 
zich bij de beoordeling ba-
seren op de overige drie 
indicatoren van het On-
derwijsresultatenmodel: 
de positie van leerlingen 
in leerjaar 3 ten opzichte 
van het advies van de ba-
sisschool (R1), de onder-
bouwsnelheid (R2) en de 
bovenbouwsnelheid (R3). 
Als een van deze drie in-
dicatoren onvoldoende 
is, is het oordeel over de 

Beoordeling onderwijsresultaten na 
vervallen centraal examen in 2020
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werken via diverse online vragenlijsten en 
een dagboekstudie. Deelnemers krijgen 
direct resultaten te zien op basis van hun 
antwoorden. Zo leren deelnemers over 
zichzelf, hun kind, en hoe het zit met an-
dere jongeren en ouders in Nederland. 
Jongeren tussen 8 en 18 jaar kunnen 
meedoen aan het onderzoek, tot 16 jaar 
met toestemming van een ouder. Ouders 
met een kind tussen de 4 en 18 jaar kun-
nen meedoen aan het onderzoek (ook als 
hun kind niet meedoet). Aanmelden kan 
via https://www.iederkindisanders.nl. Ie-
der Kind is Anders is een vervolg op het 
onderzoeksproject Hoe Gek is NL? en een 
initiatief van de afdeling Ontwikkelingspsy-
chologie van de Rijksuniversiteit Groningen. 

“Als samenleving hebben we behoefte aan 
onderzoek dat ervoor zorgt dat ons onderwijs 
van hoog niveau blijft en dat het klaar is voor 
de toekomst van alle kinderen. Daarvoor zijn 
betere, gedeelde, brede vragen nodig.” 
Het advies: (1) Coördineer de betrokkenheid. 
Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door het al 
bestaande Nationaal Regieorgaan Onder-
wijsonderzoek. (2) Breng alle belangen aan 
tafel, neem de moeite om bijvoorbeeld ouders, 

leerlingen, vakverenigingen en vakbonden 
over de streep te trekken. (3) Maak het voor 
alle partijen aantrekkelijk. Wetenschappers 
zouden meer waardering moeten krijgen voor 
praktijkonderzoek. Voor mensen uit de prak-
tijk moet het onderzoek concrete resultaten 
opleveren. (4) Zorg voor resultaten op korte 
en lange termijn. Dat kan bijvoorbeeld door 
het onderzoek stapsgewijs en interactiever 
uit te voeren. 

IN HET KORT

Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste 
van de wereld volgens UNICEF. Tegelijker-
tijd kampt een groot deel van de Neder-
landse jeugd met psychische klachten: ruim 
1 op de 3 jongeren heeft last van angst, 
somberheid, prikkelbaarheid of stress. Is dat 
te verenigen? Deze vraag staat centraal in 
het onderzoeksproject Ieder Kind is Anders 
van de Rijksuniversiteit Groningen dat nu 
van start is gegaan. In Ieder Kind Is Anders 
onderzoekt men het verband tussen geluk 
en klachten onder Nederlandse jongeren 
tussen de 4 en 18 jaar, welke rol emoties 
en stress hierin spelen en wat de invloed 
is van opvoeding. Uniek is dat zowel ou-
ders als kinderen worden betrokken in het 
onderzoek. De Groningse onderzoekers 

Leerlingen, studenten, ouders, vakbonden en 
vakverenigingen worden amper betrokken bij 
onderzoek over onderwijs. Dat schrijft het Ra-
thenau Instituut in het onlangs gepubliceerde 
rapport ‘In open science toont zich de meester 
– Publieke betrokkenheid bij onderwijsonder-
zoek’. Dit rapport over het onderwijsonderzoek 
vormt deel twee van een drieluik over publieke 
betrokkenheid bij wetenschap. Het eerste deel 
ging over publieke betrokkenheid bij psychi-
atrisch onderzoek. Deel drie van het drieluik 
behandelt publieke betrokkenheid bij onder-
zoek naar waterkwaliteit. 
Het rapport stelt dat onderwijsonderzoekers 
vooral samenwerken met enthousiaste le-
raren en schoolleiders op individuele basis. 
Maar leerlingen en ouders worden nauwelijks 
gehoord en scholen in achterstandswijken of 
kwetsbare leerlingen worden te weinig sys-
tematisch betrokken. ‘Onderzoeksscholen’ 
kunnen daardoor innovatiever worden, ambi-
tieuzere leraren aantrekken en hun voorsprong 
op andere scholen vergroten. Dit leidt tot een 
tweedeling in het veld en het vergroot de kan-
senongelijkheid in het onderwijs, aldus het 
Rathenau Instituut. Directeur Melanie Peters: 

Onderwijsonderzoek moet breder

Groot onderzoek naar geluksgevoel Nederlandse kinderen en jongeren

Advies 
Onderwijsraad
De minister voor Basis- en Voortgezet 
onderwijs en Media heeft de Onderwijs-
raad gevraagd om mee te denken over 
hoe de gevolgen van de Coronacrisis 
voor het onderwijs te ondervangen zijn. 
Lees hier wat de Onderwijsraad advi-
seert: https://www.onderwijsraad.nl/ 
publicaties/adviezen/2020/04/16/
gevolgen-coronamaatregelen

3 5

V A N T W A A L F T O T A C H T T I E N  J U N I  2 0 2 0



Wijzer 
worden?

Onderwijsconferentie 
Genderwijs 
14 oktober in Jaarbeurs Utrecht 
Dit is dé plek voor inspiratie en dialoog over gender-

bewust onderwijs. Interessante sprekers en boeiende 
workshops van o.a. Universiteit Utrecht, VHTO, Atria, COC 

Nederland en Emancipator bieden wetenschappelijke en prak-
tische inzichten over gendernormen in het onderwijs. 
Kijk voor meer informatie op https://www.schoolenveiligheid.nl/evenement/

conferentie-genderwijs/

Cursus Vertrouwenspersoon vo
Wil jij volgend schooljaar de vertrouwenspersoon van jouw school worden? 
Met deze praktische basiscursus Vertrouwenspersoon nieuwe stijl word je 
toegerust om leerlingen, ouders of collega’s met klachten over de school-
situatie zorgvuldig te begeleiden.
Daarnaast ben je in staat om met gerichte beleidsadvisering de 
schoolleiding/-bestuurder te faciliteren om lering te trekken uit klachten. 
De cursus geeft recht op een certificaat waarmee je je bij de LVV kunt aan-
melden als gecertificeerd vertrouwenspersoon. De cursus start 1 oktober 
2020 in Hilversum.
Schrijf je in op: www.cedgroep.nl/cursussen met de kortingscode: 1218V2021 

voor 20% korting. Meer info: https://www.cedgroep.nl/cursussen/basiscursus-

vertrouwenspersoon-nieuwe-stijl-vo

JIJ! Toetsmeester-traject
In het Toetsmeester-traject leiden de trainers van JIJ! een groep docenten 
van je school op tot toetsdeskundige. We kiezen samen de onderwerpen uit 
ons trainingsaanbod die het meest bij je school passen en waar het meest 
behoefte aan is. Daar gaan we dan in een aantal sessies mee aan de slag. 
Alle facetten van de kwaliteit van summatief en formatief toetsen komen aan 
bod. Deelnemers gaan aan de slag met eigen toetsen en reflecteren ook op 
elkaars werk. Zo worden ze meteen getraind voor hun toekomstige rol als 
toetsmeester: als begeleider en coach van collega’s op het gebied van toetsing. 
Meer info: https://www.bureau-ice.nl/jij-toetsmeester

De coronacrisis heeft veel impact op het onder-
wijs. Op dit moment is het nog te vroeg om alle 
gevolgen te overzien en te onderzoeken, maar 
er komen natuurlijk al veel vragen op in het veld. 
Op verschillende plaatsen worden/zijn daarom 
al onderzoeken gestart naar de korte- en lange-
termijninvloed van de coronacrisis op het onder-
wijs en het afstandsonderwijs. Vragen naar wat 
er nu precies gebeurt, hoe de scholen/onder-
wijsinstellingen, docenten, ouders het onderwijs 

aanpakken, maar ook naar mogelijke effecten 
van de aanpakken nu op de toekomstige loop-
baan van de leerlingen en studenten. Het is van 
groot belang dat de kennis die uit het onderzoek 
voortkomt op een goede manier beschikbaar 
gemaakt wordt voor de onderwijspraktijk en het 
beleid, maar ook dat we onnodige overlap in het 
onderzoek en daarmee het overvragen van de 
scholen voorkomen. Het Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek wil, in afstemming met het 
ministerie van OCW en de sectorraden, in kaart 
brengen waar en door wie al (kleinschalig) on-
derzoek uitgevoerd wordt naar corona-gerela-
teerde onderwijsvraagstukken/afstandsonder-
wijs, ophalen wat mogelijke coronagerelateerde 
vragen zijn die in het onderwijs- en onderzoek-
veld leven en welke daarvan al beantwoord kun-
nen worden met het reeds bestaande/lopende 
onderzoek en welk aanvullend onderzoek nog 

uitgezet moet worden om tot antwoorden te ko-
men. Leraren en andere onderwijsprofessionals 
kunnen hiertoe een aantal vragen beantwoor-
den via https://www.nro.nl/overzicht-corona- 
gerelateerd-onderwijsonderzoek/. NRO is breed 
geïnteresseerd in al het onderwijsonderzoek in 
relatie tot de coronacrisis en onderzoek dat spe-
cifiek naar het afstandsonderwijs wordt gedaan. 
Het mag daarbij gaan om zowel onderzoek met 
gevalideerde instrumenten alsook eventuele 
ad-hoc onderzoeken en enquêtes die (bijvoor-
beeld) onder leraren of studenten verspreid zijn/
worden. De resultaten van deze uitvraag worden 
gepubliceerd op www.nro.nl/corona. Bij eventu-
ele vragen kunt u contact opnemen via probo@
nro.nl.

Corona-gerelateerd onderwijsonderzoek

•	 Preventief	en	curatief
 Opleiding voor individuele docenten en teams
•	 Gratis	volgsysteem
 Positief beoordeeld door COTAN en Inspectie van het   
 Onderwijs
•	 Verbetert	welbevinden	in	de	klas 
 Zie erkenning datebase NJi

Ouders, docenten en leerlingen verlangen een school  
die goede leerresultaten weet te behalen en staat voor het 
welbevinden van alle kinderen op school.

Voor	vertrouwen,	veiligheid,	
rust	en	wederzijds	respect

Kanjer
training

(036) 548 94 05 
info@kanjertraining.nl
www.kanjertraining.nl
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COLUMN KOEN OTTENHOF

‘Dat flipping the classroom wil ik wel eens 
proberen!’ of ‘Het zou toch mooi zijn als de 
leerlingen dit gewoon op een tablet zouden 
kunnen doen?’ Als mijn gesprekken met col-
lega’s enige indicatie zijn, staan veel docenten 
met een digitale groeimentaliteit voor de klas. 
Als ik langs de klaslokalen loop, zie ik een an-
der beeld: leerlingen met boek en schrift, een 
 docent wanhopig swipend over een smart-
board met een eigen wil.

Tijdens de lerarenopleiding had ik zelf ook 
het plan om digitale middelen in grote mate 
in te zetten. In vergezichten in mijn hoofd ge-
bruikte ik computersimulaties voor ecologie, 
liet ik leerlingen op hun IPad eiwitten in elkaar 
knutselen en stop-motion filmpjes maken van 
het immuunsysteem. Terug in de realiteit pro-
beerde ik voorzichtig een online quiz in de klas 
om er vervolgens achter te komen dat de oh 
zo olijke Kahoot voor leerlingen allang passé is 
en je er nooit achter kunt komen welk groepje 
ingelogd heeft als ‘the Raging Horse Fuckers’. 
Nou ja, je weet natuurlijk wel wie, maar het 
bewijzen, dat is het probleem. 

Nu ik iets langer lesgeef, merk ik dat mijn 
hang naar het digitale eerder minder dan meer 
wordt. Ik ben allergisch geworden voor het 
idee dat alles beter wordt met een computer-

sausje eroverheen. Ik pak tegen collega’s uit 
over hoe het gebruik van een smartphone 
de aandacht van leerlingen verslapt en dat ik 
toch wel erg voorstander ben van een tas waar 
ze hun telefoons bij binnenkomst in moeten 
deponeren. Ik ben de dertig net gepasseerd, 
maar voel me in dit opzicht in razend tempo 
een persoon worden waar een puber ‘Ok, boo-
mer!’ tegen zou zeggen. 

Nu zit iedereen thuis, COVID-19 heeft de class-
room voor alle docenten en leerlingen even ab-
rupt als doortastend geflipt. (Het heeft nog wel 
meer geflipt: de centrale examens, normaal so-
ciaal contact, de marktwaarde van een rol wc-
papier, maar dat terzijde.) Binnen mijn sectie 
‘meeten’ we een paar keer per week en zetten 
we plannen uit voor het opnemen van uitlegvi-
deo’s en ontwerpen van online opdrachten. We 
houden digitale vragenuurtjes en iedereen is 
in razend tempo over zijn webcam-angst heen. 
De schoolexamens worden online afgenomen 
met alle risico’s op spiekende leerlingen die dit 
met zich meebrengt. We herschrijven daarom 
de toetsen zodat er meer nadruk komt te lig-
gen op biologisch redeneren in plaats van het 
testen van opzoekbare kennis. 

Op elke golf nieuwe coronamaatregelen van-
uit de overheid volgt een tweede golf van 

creatieve oplossingen die mogelijk gemaakt 
worden door een grote mate van samenwer-
king en een ‘wir schaffen das’-mentaliteit in de 
scholen. Dit alles is overigens ook weer niet 
een digitale ‘Eureka!’-ervaring, veel van wat we 
nu doen voelt niet als een verbetering, maar 
als het beperken van schade. Wel heeft deze 
periode voor mij benadrukt hoe het vasthou-
den aan de bekende, en dus veilige, lespraktijk 
een verlammende werking kan hebben op de 
experimenteerzin van docenten.

Zo heeft COVID-19 in enkele weken wat 
betreft onderwijsontwikkeling meer voor 
elkaar gekregen dan jaren aan goede plan-
nen van docenten en visies van schoolbe-
sturen. Ik hoop dat we straks, terugkijkend 
op deze gekke tijd, kunnen vaststellen dat 
de corona-vuurdoop ons didactisch arsenaal 
heeft vergroot. Net zoals ik hoop dat andere 
lessen uit deze tijd (de waardering voor de 
zorg, het vertrouwen in de wetenschap als 
leidraad voor overheidsbeleid) beklijven. 
Maar ik ben bang dat de kans groter is dat 
verpleegkundigen over vijf jaar nog steeds 
onderbetaald zijn, politici nog steeds roepen 
dat het klimaatprobleem wel meevalt en dat 
ik nog steeds op zoek ben naar de toetsen-
combinatie waarmee ik mijn Powerpoint op 
het smartboard krijg. •

Computervirus 
COVID-19
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Focus aanbrengen en  
realistische keuzes maken

ervoor dat ze zicht hebben op hun eigen leerontwikkeling? 
Hoe maken we die ontwikkeling nu zichtbaar?”

Slo.nl/thuisonderwijs
Om scholen te ondersteunen bij vragen van deze aard, heeft 
SLO zowel voor het po als voor het vo de site slo.nl/thuison-
derwijs ontwikkeld. Op die site vind je adviezen, ervaringen 
en handreikingen. Zo wordt op dit moment bijvoorbeeld het 

D O O R  D E  R E D A C T I E

Leerlingen mogen weer naar school. Na meer dan twee maanden online onderwijs zijn 
de rugzakken weer gepakt en mogen leerlingen de lokalen weer binnen. Hoe dat er 
precies uitziet binnen de anderhalvemetersamenleving, daar wordt nog over nagedacht. 
En er zijn andere vragen. Hoe pakken we de draad weer op, vanuit het curriculum gezien? 

I
n 2011 vond in Christchurch, Nieuw Zeeland, een ver-
woestende aardbeving plaats. De binnenstad liep zware 
schade op, en er vielen bijna 200 doden te betreuren. Veel 
scholen gingen voor weken dicht, en de meeste leerlingen 

waren niet in de gelegenheid om online lessen te volgen. Het 
onderwijs lag min of meer stil. Onderwijswetenschapper John 
Hattie, Nieuw-Zeelander, werd gevraagd om de ‘New Zealand 
Qualifications Authority’ te adviseren. Hij kwam met goed 
nieuws. De resultaten van de leerlingen bleken allerminst te 
hebben geleden onder de schoolsluiting, en evenmin was er 
sprake van leerlinguitval. Hattie: “The students’ performance 
actually went up in the final exams. The difference after reope-
ning the schools was that teachers focused on ‘what has to be 
learned’ instead of getting through a lot of curriculum.”

Keuzes maken
Van ons eigen nationale kenniscentrum voor curriculum-
vraagstukken SLO komt dezelfde boodschap. Maak keuzes en 
maak de juiste keuzes. Curriculumexpert Monique van der 
Hoeven: “Denk na over de diverse aspecten, met name over de 
aspecten die voor je eigen school, vakgebied en leerlingenpo-
pulatie van belang zijn. Wees daarbij realistisch over wat kan 
en niet kan. Nu langzaamaan duidelijk wordt dat we voorlopig 
deels aangewezen blijven op online, en men zijn technische 
keuzes wel min of meer heeft gemaakt, worden inhoudelijke 
keuzes belangrijker. Blijven we onze methodes gebruiken of 
(ook) ander lesmateriaal? Ga ik keuzes maken in de lesstof, in 
de aanpak, in de didactiek? Kunnen we inhoudelijke keuzes 
maken binnen het curriculum en waarop baseren we die? 
Op doorstroomrelevantie of op motivatie-versterking van 
leerlingen, of op wat gemakkelijk thuis te doen is?” En zo zijn 
er wel meer vragen, bijvoorbeeld met betrekking tot monito-
ring, en evaluatie en toetsing. Wil je dat leerlingen leren – dus 
ook nieuwe stof – en niet alleen maar bezig zijn of herhalen? 
Hoe betrek je leerlingen bij hun eigen leerproces, hoe zorg je 

SLO denkt mee in corona-tijden

Formatief evalueren
De bijeenkomsten van het net-
werk Formatief evalueren (FE) 
liggen stil, evenals de collegiale 
visitaties. Maar het gesprek over 
formatief evalueren wordt via 
sociale media levendig verder 
gevoerd. Hoe dat te doen op af-
stand? SLO onderneemt samen 
met de Hogeschool Utrecht en 
Wageningen University actie ter 
ondersteuning daarvan: 

 ■ Er is een vragenlijst die onder de leraren van het leernetwerk 
is uitgezet (klik op het plaatje) waarin men voorbeelden kan 
delen van FE op afstand. 

 ■ Er zijn een aantal webinars georganiseerd voor docenten en 
schoolleiders uit de leernetwerken Formatief evalueren. 

Een en ander heeft geleid tot een padlet over het wat en 
hoe van FE op afstand: een bundeling met filmpjes, anima-
ties,  voorbeelden, webinars, blogs. Die padlet vind je hier: 
https://padlet.com/fe_leernetwerk/kufp1p1lg6hmsci8
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Monique van der Hoeven

onderdeel > ‘Kwaliteit Huiswerk’ goed bekeken. Je vindt hier 
tips waarmee een docent en een leerling samen zicht kunnen 
krijgen op de kwaliteit van het huiswerk, zoals: 1) Breng focus 
aan en selecteer de belangrijkste leerdoelen voor de komende 
periode. Communiceer de doelen en maak vooraf duidelijk 
wat je van de leerlingen verwacht. Formuleer een beperkt 
aantal punten in duidelijke criteria die je stelt aan het werk. 
2) Geef bij opdrachten niet alleen de criteria maar reik ook 
voorbeelden aan. 3) Voeg aan opdrachten krachtige reflectie- 
en verwerkingsactiviteiten toe, want hoe dieper leerlingen in-
formatie verwerken, hoe beter ze het onthouden.  4) Feedback 
bij thuisonderwijs is cruciaal. Zet het doelgericht en efficiënt 
in. Geef dus vooral feedback of laat leerlingen elkaar feedback 
geven, waardoor leerlingen houvast hebben en weten hoe ze 
het moeten aanpakken. De tips worden praktisch uitgewerkt. 

Voor het voortgezet onderwijs kun je verder gaan naar > Samen 
in gesprek over leren op afstand. Het idee is om te delen en 
samen te leren van wat we de afgelopen tijd voor onszelf of 
samen met collega’s hebben uitgevonden. Het is waardevol om 
te komen van individuele ervaringen naar gezamenlijke focus 
en keuzes. Deze vaak individuele ervaringen van de eerste 
weken afstandsonderwijs kunnen een bron zijn om gezamen-
lijk te doordenken hoe je het onderwijs in de toekomst wilt 
vormgeven, aldus de site. Op dit deel van de site vind je ook 
een gespreksleidraad, die samen met de VO-raad is opgesteld. 
Onder de kopjes Waar staan we nu? Wat leren onze leerlingen? 
Hoe leren onze leerlingen? Waar leren onze leerlingen? Hoe 
monitoren we onze leerlingen? en onder Kwaliteit van ons 
onderwijs zijn deelvragen geformuleerd, die je als schoolleider 
en/of teamleider kunt gebruiken in (online) team gesprekken 
over de geleerde lessen, om van daaruit de opgedane kennis en 
vaardigheden te borgen. Ook vind je daar meer procesmatige 
adviezen over hoe op een effectieve wijze in gesprek te gaan.
Aansluitend op deze gespreksleidraad is voor het voortgezet 

onderwijs verder een stappenplan gemaakt (op 
vo-raad.nl) om inhoudelijke keuzes na een peri-
ode van onderwijs op afstand te kunnen maken. 
Dit stappenplan geeft nu antwoord op de vraag: 
Waar moet het onderwijs zich de komende weken 
op richten; wat moet en wat mag? Kijk ook even op: 
https://www.vo-raad.nl/nieuws/slo-publiceert- 
gespreksleidraad-keuzes-in-curriculum

Scholen kunnen er verder voor kiezen om deze ervarin-
gen en opvattingen te delen met collega’s in het land via het 
loket op lesopafstand.nl. op deze site werken SLO, VO-raad, 
het ministerie, NRO, Kennisnet, Cito en Schoolinfo samen om 
het voortgezet onderwijs van dienst te zijn. 

‘Learning loss’
Terug naar de geruststellende woorden van Hattie over ‘lear-
ning loss’. Monique van der Hoeven heeft daar nog wel een op-
merking over. “Ik denk dat het heel verstandig is om scholen 
nu niet op te jagen met schrikbeelden over leerachterstand. 
Laten we het niet groter maken dan het is. Maar, er is wel een 
uitzondering, namelijk het verlies dat leerlingen in kwetsbare 
omstandigheden opgelopen hebben.” •

Nuttige websites
https://slo.nl/thuisonderwijs/
https://vo.lesopafstand.nl/
https://www.vo-raad.nl/nieuws/ 
slo-publiceert-gespreksleidraad-keuzes-in-curriculum
https://padlet.com/fe_leernetwerk/kufp1p1lg6hmsci8
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Terug naar  
een veilige klas

M
et de eerste schooldag op komst of al achter de rug, 
is het belangrijk om de stand van zaken te inventari-
seren. Naast een mogelijke leerachterstand kunnen 
de coronamaatregelen ook het welbevinden van 

leerlingen (en hun ouders) hebben aangetast. Als docent zet 
u zich in om de schoolomgeving van uw leerlingen veilig te 
houden. Het sociale contact is hierin cruciaal. Door structuur 
en veiligheid te bieden, speelt u als docent een belangrijke rol 
bij het herstelproces van jongeren. 

Samen (ver)werken
Veel docenten hadden tijdens het afstandsleren goed contact 
met ouders, maar dit is niet bij iedereen het geval geweest. Dat 
betekent dat er niet in alle gevallen zicht is op hoe het de jongeren 
thuis is vergaan. Misschien hadden leerlingen last van onveilige 
thuissituaties en ervoeren zij stress door economische onzekerheid 
of door het delen van krappe ruimtes. Deel uw zorgen hierover met 
collega’s. Samen met uw team kunt u werken aan de sociale veilig-
heid op school; voor, tijdens en na die eerste schooldag. 

Niet alleen de jongeren hebben een emotionele klap gehad in 
de afgelopen maanden. Ook voor ouders en docenten was dit 
een zware periode. Na een tijd waarin u en uw collega’s op een 
ongebruikelijke manier uit elkaar zijn geweest, is het belangrijk 
om doelbewust bij een paar dingen stil te staan om samen een 
goede start te maken. 

Begin met het zorgen voor een fijne sfeer met uw collega’s. 
Creëer tijd en ruimte om vertrouwd met elkaar te lachen of 
frustraties te delen. Deel met elkaar wat u de afgelopen tijd heeft 
geleerd. Het zijn ook de contacten met leerlingen die plotse-
ling op een andere manier waardevol waren. Zoals een docent 
schreef: “Ik denk dat ik meer dan ooit geleerd heb om leerlingen 
niet beschuldigend ter verantwoording te roepen, maar door te 
vragen waaróm iets nog niet af is”. 

D O O R  L Y N N  L O U W E

De afgelopen periode is voor onderwijsprofessionals erg onzeker geweest. Een tijd waarin 
docenten op creatieve wijze hebben gewerkt aan de manier van lesgeven en het contact 
met, en monitoring van, hun leerlingen. Vooral dit laatste bleek niet altijd makkelijk. We 
weten uit onderzoek hoe bepalend het emotionele welzijn van jongeren is voor het leren. 
Dat vraagt, zeker nu, bij het hervatten van klassikaal onderwijs hernieuwde aandacht.
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Binnen het team kan het contact soms warmer geweest zijn 
dan anders, en andere keren was er juist meer irritatie. Neem 
er de tijd voor om dat te bespreken. Welke gewoontes houdt u 
als team vast en wat laat u los? Sta stil bij wat u van elkaar nodig 
heeft; hierbij is het belangrijk dat iedereen zijn behoeften kan 
uiten. Ook daar moet ruimte voor zijn.

Het kan zijn dat u te maken heeft met een persoonlijk verlies, of 
dat de pandemie een eerdere verlieservaring naar boven brengt. 
Zeker in dat geval vraagt het iets extra’s om betrokken te zijn bij 
de ondersteuning van uw leerlingen. Het is belangrijk dat u goed 
voor uzelf zorgt en daarbij eventueel om hulp vraagt. Let op of u 
deze behoefte herkent onder collega’s of leerlingen.

Moeite met de terugkeer
In deze tijd moeten we ook aandacht hebben voor leerlingen 
die niet blij zullen zijn met de terugkeer naar school, omdat zij 
zich daar onveilig voelen. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen die 
gepest of buitengesloten worden.

Soms was deze onveiligheid voor het afstandsleren al bekend, 
maar ongetwijfeld was er ook onzichtbaar leed. Juist nu is het 
noodzakelijk om de terugkeer voor deze kwetsbare leerlingen 
goed voor te bereiden. Hier ligt een belangrijke rol voor de 
vertrouwenspersoon. Vanuit de preventieve taak kan deze de 
mentoren en docenten adviseren hoe aandacht te besteden 
aan dit probleem. De erkenning van onzichtbaar leed kan 
voor een leerling voldoende zijn om hulp te zoeken, ook voor 
kinderen die door een lastige thuissituatie blij zijn weer naar 
school te mogen. 

Let vooral op leerlingen die aan directe gevolgen van deze 
crisis zijn blootgesteld. Gedragsveranderingen als gevolg van 
de gebeurtenis kunnen langdurig zijn en verergeren of terug-
keren als deze leerlingen hieraan herinnerd worden. Houd 
er rekening mee dat dit kan gebeuren en denk vooraf na over 
welke hulp en middelen op uw school beschikbaar zijn voor 
de leerlingen, mocht dit nodig zijn. En bedenk dat in sommige 
gevallen externe ondersteuning nodig is, voor zowel leerlingen 
als medewerkers. 

Omgaan met emotie
De opstart van het onderwijs doet een beroep op de professio-
nele kwaliteiten van docenten. Vertrouw hierin op de kunde en 
ervaring van uzelf en collega’s. Hoewel de veerkracht van leer-
lingen niet te onderschatten is, hebben zij veel baat bij een goed 
voorbeeld. Leerlingen reageren gedeeltelijk op wat ze zien van 
de volwassenen om hen heen. Wanneer u kalm en zelfverzekerd 

met deze uitzonderlijke gebeurtenis omgaat, dan biedt u uw 
leerlingen de beste ondersteuning. Vervolgens kunt u werken 
aan de verwerking van eventuele verliezen en de gevolgen van 
het afstandsonderwijs. 

Welke stappen kunt u nemen om uw leerlingen te helpen om te 
gaan met alle onzekerheid en eventueel schokkende gebeurte-
nissen tijdens deze periode?

Praat met leerlingen over wat er is gebeurd op een afgestemde 
manier. Houd het simpel en passend voor de leeftijd. Of bied 
leerlingen een creatieve werkvorm als alternatief. 

Moedig ze aan om hun zorgen te delen en vragen te stellen, en 
maak duidelijk bij wie ze aan kunnen kloppen voor steun. Dit 
geldt vooral als u zich zorgen maakt over het verwerkingsproces 
van de leerling. Hierbij is bekendheid met de interne zorgstruc-
tuur van belang: als de leerling liever met een ander dan de 
mentor praat dan moet dat mogelijk zijn. 

Tijdens de periode van afstandsonderwijs kunnen leerlingen 
te maken gehad hebben met een tekort aan pedagogische of 
opvoedkundige ondersteuning. Maak tijd en ruimte om met hen 
de band weer te smeden. 

Blijf stil staan bij bijzondere momenten, ook al kunnen deze niet 
op dezelfde manier gevierd worden. Maak van de afsluiting van 
het huidige schooljaar gerust een feestelijk moment.

Wat neemt u mee
In de afgelopen maanden zijn uitzonderlijke prestaties geleverd 
door onderwijsprofessionals. In de aanloop naar volgend 
schooljaar kunt u deze aanpassingen met uw collega’s bespre-
ken. Wellicht zijn er veranderingen door het afstandsonderwijs 
die u graag voort wilt zetten? Denk aan het contact met ouders, 
deze relatie kan in de afgelopen tijd een hele nieuwe ontwikke-
ling in zijn gegaan. 

Contact
In de onzekere tijden waarin het onderwijs op school weer op-
start, maar er van een normale situatie nog lang geen sprake is, 
is er bijzondere aandacht voor de pedagogische taak van leraren 
en het sociale contact met leerlingen. Wij wensen u veel suc-
ces met de uitzonderlijke uitdaging die voor u ligt en zijn voor 
advies en ondersteuning bereikbaar via de helpdesk van School 
& Veiligheid. U kunt op schooldagen tussen 9.00 en 16.00 uur 
bellen met 030 – 285 66 16. Ook kunt u een e-mail sturen naar 
helpdesk@schoolenveiligheid.nl. •
 Lynn Louwe is adviseur sociaal veiligheidsbeleid bij de Stichting 

School & Veiligheid

Een beginritueel kan veel betekenen 
voor een gevoel van saamhorigheid.  

Het zorgt voor gezamenlijke kracht om 
met bezorgdheid om te kunnen gaan  
en onderlinge banden te herstellen. 

Bedenk samen wat passend is. 

Structuur aanbieden zorgt  
voor veiligheid. En veiligheid  

biedt gelegenheid voor  
emotionele verwerking. 
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Tijd voor andere tijden

Naarmate de dag vordert neemt 
het verschil in productiviteit 
tussen ochtend- en avond-
leerlingen af. Het is echter 
wél zo dat dat komt omdat de 
ochtendleerlingen in de mid-
dag iets minder gaan presteren 
en de avondleerlingen dan juist 
pas op een gelijk prestatieni-
veau zijn gekomen. Je zou kun-
nen zeggen dat je naarmate de 
dag vordert de ochtendleerlin-
gen steeds meer tekort doet in 
lessen en bij toetsen. Dat is iets 
om rekening mee te houden.

Het onderzoek
Hoe kan het Pallas Athene 
College zo goed mogelijk 
aansluiten bij het bioritme van 
leerlingen in verschillende 
leeftijden om tot effectief leren te 
komen en wat betekent dat voor 
de dagindeling? Dat is de on-
derzoeksvraag die het startpunt 
markeerde voor een uitgebreid 
onderzoek naar betere tijden 
voor het afnemen van toetsen.

Uit het voorbereidende onder-
zoek voor deze studie bleek dat 
er bij toetsen het best gepres-
teerd wordt, als die afgenomen 
worden rond 10:10 uur en 14:20 
uur. Op toetsen die eerder en 
later worden afgenomen wordt 
over het algemeen minder 
gepresteerd. Uiteraard heeft de 
exactheid van deze tijdstippen 
te maken met het schooleigen 
lesrooster.

D O O R  H A R M E N  N E I D I G

De tijd van naar bed gaan en opstaan verandert flink wanneer een kind in de 
puberteit komt. De schooltijden en de tijden van het sociale leven veranderen 
echter niet mee. Dat zorgt voor een biologisch conflict. Alles in het puberhoofd 
schreeuwt dat het niet past: de sociale jetlag.

W
e weten al zo veel over de hersenontwikkeling bij 
pubers en toch is ons onderwijs er nog nauwelijks op 
aangepast. Het kan rechtvaardiger. En beter.

Het slaap-waakritme van pubers verandert
In de afgelopen twee decennia is de aandacht voor de hersenont-
wikkeling van pubers toegenomen. Dat bracht ook de weten-
schap met zich mee dat pubers op bepaalde momenten in hun 
groei gewoonweg nog niet de mogelijkheden hebben om te bie-
den wat het onderwijs en de sociale omgeving van hen verwacht.

Een 15-jarige die met geen mogelijkheid zijn bed uit is te krijgen 
is niet altijd onwillig. Er is echt een stevige verandering in het 
slaap-waakritme in de puberteit. Ze schuiven op van vroege 
vogels naar nachtbrakers. 

Of iemand een ochtend- of avondmens is wordt bepaald door 
het chronotype (het tijdstip van het middelpunt van de slaap). 
Ochtendmensen hebben een vroeg chronotype, avondmensen 
hebben een laat chronotype. Deze verandering in het chrono-
type bij pubers heet ook wel het ‘vertraagde slaapfasesyndroom’ 
waarbij de slaap normaal van kwaliteit en duur is, maar naar een 
later tijdstip is verschoven. Alle pubers krijgen hier rond hun 
13e of 14e jaar mee te maken, al maakt niet iedereen de veran-
dering in dezelfde mate door. Dat is op zich niet zo’n probleem, 
ware het niet dat uit onderzoek blijkt dat pubers met een vroeg 
chronotype op school duidelijk betere resultaten behalen. Hoe 
later de biologische klok, hoe lager de cijfers. Als je daar geen 
aandacht aan schenkt kun je leerlingen onbedoeld tekort doen.

De schooldag voor een puberbrein
Los je deze verandering van mogelijkheden van pubers dan zo 
simpel op als met het later starten van de schooldag? Het oprek-
ken van de starttijd tot in ieder geval 9:00 uur geeft een aantoon-
bare verbetering in de leerresultaten. 

Maar er is meer… De ideale leertijd ligt voor alle leerlin-
gen, ongeacht het chronotype, tussen 11.00 en 15.00 uur. 
Ochtendleerlingen zouden de mogelijkheid moeten krijgen om 
daarvoor ook lessen te volgen. Avondleerlingen kunnen beter de 
rest van hun lessen na die tijd volgen. 

Onderzoek naar slaap-waakritme en toetstijden

Leerlingen van het Pallas Athene

4 2

V A N T W A A L F T O T A C H T T I E N  J U N I  2 0 2 0



Het is echter wel heel ingewikkeld om ieder chronotype op zijn 
eigen meest geschikte moment te toetsen. We moeten dus op 
zoek naar een systeem waarbij het optimale moment voor alle 
groepen te vinden is. En dat blijkt lastiger dan gedacht, omdat er 
nog een belangrijk aspect meespeelt: het te toetsen vak.

Ieder vak een ander moment
Er blijkt een aanzienlijk verschil te zijn tussen de ideale toetstij-
den voor natuurwetenschappelijke en humanistische/linguïsti-
sche/talige vakken. De eerste groep kan beter laat op de ochtend 
of in de middag worden ingeroosterd, de tweede groep kan ook 
vroeger worden getoetst. Dit alles bij elkaar bracht ons tot een 
aantal aanbevelingen die we verder wilden onderzoeken:

 ■ Plaats rekenvakken later op de dag.
 ■ Plaats talen en linguïstische vakken eerder op de dag.
 ■ Zorg voor aaneengesloten toetsen, zonder tussenuren. 
 ■ Leerjaar één begint vroeg, de leerjaren daarna later. 

Leerlingen in leerjaar één hebben een nog niet verlaat chro-
notype en kunnen eerder starten.

 ■ Toets op de ochtenden, om in de middag voldoende voorbe-
reidingstijd passend bij beide chronotypes te hebben.

Toetsweek als testperiode
We hebben de afsluitende toetsweek van 2019 als testperiode 
genomen, om de resultaten in historisch perspectief te kunnen 
plaatsen en eenheid van afname te garanderen. Dat bleek een 
flinke puzzel. Er waren een aantal beperkende factoren, die 
maakten dat er niet altijd op het meest ideale moment geroos-
terd kon worden. Dit waren onder andere: 

 ■ De beschikbaarheid van docenten: die wisselt per dag.
 ■ Beperkte inzet van lokalen i.v.m. een verbouwing.
 ■ Toetsen van ongelijke lengte (40-120 minuten).
 ■ Leerlingen met recht op verlenging, waardoor lokalen nog 

niet beschikbaar waren.

Op zoek naar een goede benchmark
Voor alle toetsen is via een driejaarsgemiddelde binnen het 
Pallas Athene College achterhaald op welk tijdstip ze werden 
afgenomen en wat de resultaten waren. De resultaten die tot de 
benchmark leidden bestonden uit ruim 21.000 individuele cijfers. 
De gemiddelde cijfers geven in dit geval een representatief beeld, 
omdat in de afsluitende toetsweek de laatste jaren voor ieder vak 
de onderwerpen, toetsduur en toetsvorm vrijwel gelijk waren. 

Van alle toetsen is 70% afgenomen op een verondersteld ideaal 
tijdstip. Voor 30 % van de toetsen was het noodzakelijk om bere-
deneerde concessies te doen.

Alle cijfers zijn gemiddeld hoger

 Cijfergemiddelden 2019 2016-2018 Verandering

Rekenvakken 6,22 6,17 +0,05

linguïstische vakken 6,28 6,18 +0,10

Gemiddelde resultaten afsluitende toetsweek per soort vak.

Alle soorten vakken profiteren van de herziene indeling. De 
resultaten van 2019 zijn hoger dan die van de benchmark. 
Voor de linguïstische vakken geldt dat in grotere mate dan de 
rekenvakken. De rekenvakken zijn door roosterconcessies i.v.m. 

het afnametijdstip nogal eens op het ongunstige tijdstip van 
11:20uur, net na een pauze terecht gekomen. 

De meeste vakken scoren beter
De vakken biologie, Duits, economie, Frans, geschiedenis, 
Nederlands en wiskunde laten na de interventie een hoger 
resultaat zien. Voor de vakken aardrijkskunde, natuurkunde en 
scheikunde juist niet. Het vak Engels toont een onveranderd 
resultaat.

Voor ons was het goed om te zien dat met een eerste ingreep al 
zoveel winst te behalen valt. Dat maakt dat we ook voor de vak-
ken waarvoor dat nu nog niet het geval is, kunnen beredeneren 
op welke wijze we ook hier een positief effect kunnen behalen. 
Hier bleken in ieder geval de afnametijden nog niet de best 
passende te zijn.

Resumerend
Voor de indeling van de vakken over de dag is duidelijk gewor-
den dat er sprake is van efficiënte en minder efficiënte tijden 
voor het afnemen van toetsen. Door met deze wetenschap slim 
te roosteren kan een verbetering in de opbrengsten worden 
gerealiseerd. Met andere woorden: meer meten wat een leerling 
wéét, door het remmende effect van het tijdstip van afname te 
verminderen. Het is dus tijd voor andere tijden! •

 Harmen Neidig is conrector/plaatsvervangend rector 

Pallas Athene College in Ede. 

Het onderzoek t.b.v. de Master Management 

en Innovatie in maatschappelijke organi-

saties vond plaats aan de HAN-University 

of  Applied Sciences, in samenwerking 

met neuroloog en somnoloog dr. Marcel 

Smits, verbonden aan de slaappoli van 

het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. 

Het onderzoek is uitgevoerd op het  Pallas 

Athene College, openbare school voor mavo, 

havo en vwo in Ede.

In dit stuk is maar een beperkt deel van het onderzoek 
weergegeven. Er is op veel meer aspecten ingezoomd, zoals 
bijvoorbeeld: de ideale lesduur, start van de dag, slaaprit-
meproblematiek en verbindingen met andere onderzoe-
ken. Mocht je geïnteresseerd zijn, neem dan gerust 
contact op. h.neidig@pallasathenecollege.nl

Resultaatverandering per vak
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“Met Teach kan ik 
mijn leerrendement 
verhogen”

Rust en ruimte
“Er was veel draagvlak voor gezamenlijke afspraken over een 
effectieve lesstart. Reden genoeg om daar tijdens de bijeenkom-
sten voldoende ruimte aan te geven” gaat Maarten verder. “Dit 
heeft geleid tot afspraken en praktische tips die echt aansloten 
bij de wensen van de docenten en de verschillen per vak.”
De leraren gingen aan de slag met Teach-technieken als 
'Begintaak', 'Drempel' en 'Bliksembeurt'. Mirjam: “Bij de 
Begintaak bijvoorbeeld zet je een taak op het bord waarmee 
de leerlingen direct na binnenkomst zonder uitleg aan de slag 
kunnen. Dat creëert rust en ruimte. Als docent heb je dan nog 
even tijd om iets met een leerling te bespreken of te observeren 
hoe leerlingen het aanpakken. Dat geeft je weer informatie over 
je leerlingen.”
Verschillende docenten hadden van de technieken gehoord, 
maar het was toch anders om het zelf te doen en te ervaren. 
“Voor mij was het bijzonder om te zien wat het effect is van een 
goede start van de les. Met technieken als de Drempel en de 
Begintaak komt er meer rust in de klas en dat is zo belangrijk 
voor het verdere verloop van de les. Dat heb ik als een eyeope-
ner ervaren.” 

Samen praten over de technieken, bleek van grote meerwaarde. 
“Als we een techniek uitprobeerden, maakten we daar een filmpje 
van en bespraken we dat met elkaar”, vertelt Mirjam. “Doordat je 
namen aan de technieken geeft, maakt het dat je eenzelfde taal 
met elkaar spreekt. Je praat bijvoorbeeld over wat er gebeurt als 
je leerlingen op net een andere manier een compliment geeft. 

D O O R  R E N A T E  M A M B E R

Docenten van het Tabor College Oscar Romero in Hoorn startten twee jaar geleden met 
Teach Like a Champion. Een grote groep volgde de basiscursus van de CED-Groep en 
een deel daarvan ook de verdiepingscursus. Mirjam de Klerk, teamleider en docent, is 
enthousiast. “Het is voor mij een gereedschapskist, waarmee ik het leerrendement in 
mijn klas kan verhogen en het draagt bij aan een fijner leerklimaat.”

M
irjam de Klerk nam samen met een collega het initia-
tief om iets met Teach te doen. “We waren ontevreden 
over het gedrag van leerlingen in bepaalde klassen 
en keken naar hoe andere scholen dat aanpakten. We 

hoorden dat het Trinitas College in Heerhugowaard bezig was 
met Teach. Zij waren enthousiast en vonden het ’heel helpend’. 
Dat klonk goed.”

Het Tabor College kwam in contact met Maarten Jiskoot van de 
CED-Groep. Na een aantal klassenobservaties om de school te 
leren kennen, begeleidde hij de basiscursus-groep. “Hij stelde 
voor met een aantal technieken te beginnen waarvan hij dacht 
dat het paste bij onze school”, vertelt Mirjam. “Het fijne van 
Maarten is dat hij zelf ervaring heeft met lesgeven, met manage-
ment en goed is in het geven van dit soort begeleiding. Iedereen 
voelde zich echt door hem gezien.” 

Tabor College ervaart meerwaarde Teach like a Champion

Teach Like a Champion
Teach Like a Champion bestaat uit 62 bruikbare tech-
nieken die onmiskenbaar bijdragen aan betere prestaties 
van leerlingen. CED-Groep adviseur Maarten Jiskoot 
geeft aan dat Teach een middel is om de kwaliteit van 
het hele onderwijs te verbeteren. Zo kan het ook een 
praktische invulling geven aan onder andere een sterk 
klassenmanagement, eigenaarschap, leerlingmotivatie 
en formatief lesgeven.
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Je observeert beter, je wordt je meer bewust van het effect van je 
eigen handelen en je krijgt meer grip op alles.”

Meer uit leerlingen halen
“Tijdens het verloop van de bijeenkomsten werd het al gauw 
duidelijk welke leerbehoeften de docenten hadden en tegen 
welke problemen ze in de praktijk aanlopen", vertelt Maarten. 
“Hierdoor kon er al tijdens de lessen snel tot praktische Teach-
werkwijzen worden overgegaan.” De docenten waren erg 
tevreden over het verloop en de uitkomsten van de basiscursus. 
Mirjam: “Doordat we met een heleboel leraren de les op de-
zelfde manier begonnen, raakten leerlingen eraan gewend. Dat 
zorgde voor meer rust en dan kun je meer uit leerlingen halen.”
Het enthousiasme was zo groot dat een nieuwe groep leraren de 
basiscursus volgde. Een deel van de docenten ging verder met 
een verdiepingscursus. “Op dit moment zijn we zoekende naar 
hoe we Teach verder de school in kunnen brengen”, zegt Mirjam. 

“Docenten die de verdiepingscursus hebben gevolgd, kunnen 
bijvoorbeeld als coach optreden, maar niet iedereen wil dat. We 
denken er over om het observatieformat dat is gelinkt aan Teach 
schoolbreed in te zetten. Een andere mogelijkheid is het instel-
len van meer intervisiebijeenkomsten.”
Mirjam vindt dat Teach haar veel heeft gebracht. “Voor mij is 
het een gereedschapskist met allemaal tools die ik kan gebrui-
ken om het leerrendement in de klas te verhogen. Ook krijg ik 
meer feedback van de leerlingen over wat ze hebben geleerd. Ik 
ben me meer bewust van mijn handelingen en het effect ervan. 
Bovendien draagt het bij aan een fijner leerklimaat.”

Begin met grote groep
Ze wil Teach zeker aanbevelen aan andere scholen. “Het is mooi en 
nuttig. Wel raad ik aan om van tevoren goed voor ogen te hebben 
wat je er als school mee wilt bereiken. Maar begin vooral met een 
grote groep gemotiveerde docenten, die kunnen anderen weer 
meetrekken in hun enthousiasme. Dat is bij ons ook gebeurd.” •
 Wil je meer weten, neem dan contact op met Maarten Jiskoot, 

M.Jiskoot@cedgroep.nl

Persoonlijk professionaliseren in Teach?
Ben je op zoek naar praktische tools om meer grip te krij-
gen op klassenmanagement en leeropbrengsten? En wil 
je leerlingen aanzetten tot actie tijdens de les? Maak dan 
kennis met Teach Like a Champion 2.0. In de basiscursus 
leer je werken met de belangrijkste basistechnieken van 
Teach Like a Champion 2.0. Deze technieken hebben te 
maken met:

 ■ neerzetten van een sterke gedragscultuur in de klas
 ■ het hebben van hoge verwachtingen van leerlingen
 ■ genereren van betrokkenheid bij leerlingen
 ■ activeren van leerlingen

Blended aan de slag? De voordelen van online leren
Blended leren is inmiddels een ingeburgerde term in de onderwijswereld. 
We praten dan over een mix van leeractiviteiten en interacties, al dan niet 
digitaal. Sommige van onze cursussen zijn al (deels) blended en bevatten 
documenten en opdrachten in de online leeromgeving. Hiermee werk je 
heel makkelijk online samen met je medecursisten en de opleider en kun je 
je professioneel ontwikkelen en de leerdoelen op efficiënte wijze behalen! 
Én je hebt in deze tijd van werkdruk en lerarentekorten bijvoorbeeld geen 
vervanger nodig. Superefficiënt, overzichtelijk en duurzaam dus! 
Teach Like a Champion wordt binnenkort ook officieel blended aangeboden, 
met zowel online als fysieke bijeenkomsten. Maar ook nu kan er al blended 
gewerkt worden op maat. 
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LOF-initiatief online lessen 
Engels komt goed van pas

D O O R  C A R O L I E N  N O U T

Veel leraren maken gebruik van het LerarenOntwikkelFonds (LOF) om een onderwijsinnovatie 
in de praktijk te brengen. Ook Pieter Batenburg, docent Engels en mediacoach op de 
Norbertus Gertrudis Mavo in Roosendaal, greep die kans. Met vier collega’s maakt hij 
online opdrachten Engels voor vmbo-leerlingen die ze in keuze-uren kunnen maken. 
Overzichtelijk bij elkaar op één platform. En dat kwam goed van pas toen alle docenten 
vanwege de coronamaatregelen van de ene op de andere dag online lessen moesten 
verzorgen: ze konden direct over het materiaal beschikken.

“T
oen de scholen dicht gingen, heb ik voor alle col-
lega’s Engels de online opdrachten die we ontwik-
keld hadden, in Classroom gezet en daar waren 
ze erg blij mee. Ook leraren die eerst niet veel 

interesse toonden of er vanwege werkdruk niet aan toekwa-
men om zich in online opdrachten te verdiepen, hebben er nu 
ervaring mee. Dat is een goede zaak: je ziet hoe goed het werkt 
en het bespaart je tijd.”
Pieter Batenburg werkte enige tijd in het bedrijfsleven en de 
ict, toen hij begin 2000 overstapte naar het onderwijs. Als leraar 
Engels staat hij nu al jaren met plezier voor de klas. Zijn andere 
grote interesse, ict, brengt hij in de praktijk als mediamentor 
bij Scholengroep Tongerlo waar de Norbertus Gertrudis Mavo 
met nog twee scholen onder valt. Dat betekent dat hij collega’s 
ondersteunt en inspireert om meer ict in de lessen te gebruiken. 

Gemotiveerd
Zijn aanvraag voor een LOF-initiatief kwam op het juiste mo-
ment om zijn idee voor onderwijsvernieuwing uit te kunnen voe-
ren. Batenburg: “Ik ontwikkelde in mijn eentje aanvullend online 
lesmateriaal: opdrachten Engels die leerlingen in de keuze-uren 
kunnen maken, in hun eigen tempo en op niveau. Dat materiaal 
was er namelijk niet. De methode biedt niet genoeg inspirerende 
oefeningen voor herhaling of uitdaging voor leerlingen die een 
stapje verder willen. Ik plaatste de opdrachten in ons computer-
netwerk, op een drive, maar dat werkte niet goed.”

Dankzij LOF kon hij met een team van vier collega’s aan de slag 
om een platform in te richten waar leraren hun zelfgemaakte 
lesopdrachten kunnen delen. Het platform is ingericht naar 
niveau; basis, kader en theoretische leerweg. Er zijn series 

Online onderwijs in coronatijd
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lesopdrachten voor lees- en schrijfvaardigheid, grammatica 
en spreekvaardigheid, met uitleg erbij. Het projectteam, allen 
docenten Engels binnen en buiten de scholengroep, komt elke 
maand bij elkaar en dan bespreken en verdelen ze de werk-
zaamheden. Ze beoordelen elkaars materiaal en geven het een 
plekje op het platform. In één jaar tijd groeide het behoorlijk 
en maakten ze lesmateriaal voor leerjaren 1 en 2. Het voordeel 

is dat leerlingen via een directe link naar 
het platform aan de slag kunnen met 
een opdracht. Batenburg ziet dat zijn 
leerlingen er goed mee uit de voeten kun-
nen: “Ik heb een erg leuke eerste klas, de 
leerlingen zijn gemotiveerd. Ze hebben 
hun werk steeds op tijd af, dus dat zit wel 
goed.”

Profijt voor alle leraren
Batenburg is blij met de LOF-subsidie en 
de begeleiding “Zonder die ondersteuning 
was het allemaal veel langzamer gegaan en 
was het materiaal alleen voor mijn eigen 
school beschikbaar. Nu ik er met een team 
aan kan werken, gaat het sneller en zijn de 
lessen beschikbaar voor alle deelnemende 
scholen. Dus die leraren hebben er ook 
profijt van. Juist door het bespreken en 
delen van materiaal wordt het beter. Het 
motto van ons project is: Alleen ben je sneller, samen kom je 
verder. En dat blijkt dus ook. Persoonlijk geeft het mij veel vol-
doening, ik zie dat collega’s ons initiatief waarderen. Ondanks de 
werkdruk geven zij aan nu ook lessen te willen ontwikkelen. Het 
is waar dat het extra tijd kost maar als het er eenmaal staat, levert 
het je juist tijd op.”

Onderwijs op afstand
Met de sluiting van de scholen moesten leraren à la minute 
online lesgeven. Voor velen een grote stap. “Ik hoop dat leraren 
geïnspireerd zijn om de digitale mogelijkheden te blijven 
benutten, ook als de scholen straks weer opengaan. Werken in 
Classroom bijvoorbeeld heeft veel voordelen: leerlingen kunnen 
hun werk niet kwijtraken en je ziet wat ze gedaan hebben. En 
er zijn zulke motiverende, creatieve opdrachten. Niet alleen 
oefeningen trouwens, maar ook presentaties of video’s maken 
behoren tot de mogelijkheden.”  
Batenburg merkt dat leraren nu meer interesse hebben in online 
lesmateriaal. Sommige secties zijn zich aan het verdiepen in 
nieuwe edities van hun lesmethodes die voornamelijk digi-
taal zijn, met het boek als ondersteuning. Uitgeverijen heb-
ben vanwege de coronamaatregelen veel materiaal gratis ter 
beschikking gesteld, maar zullen dat niet blijven doen. “Er hangt 
natuurlijk wel een prijskaartje aan. Niet alle leerjaren van onze 
scholengroep beschikken over Chromebooks. Als leraar moet je 
daarom altijd je lesmateriaal kunnen aanpassen”, meent hij. 

Zijn LOF-project gaat het komende jaar gewoon verder. “We 
breiden de lessen Engels uit voor leerjaren 3 en 4 en ook voor 
Frans gaan we online opdrachten ontwikkelen. Voor talen als 
Frans en Engels is er online veel interessant goed bruikbaar 
materiaal te vinden. Het mooie van taal is ook dat veel hetzelfde 
blijft, de passé composé uitleggen hoef je maar één keer te doen. 
Je kunt lesopdrachten dus jarenlang gebruiken. Verder ben ik 
fan van Quizlet, een mooie tool om te toetsen. Je kunt vragen 
zoeken en nu ook open vragen stellen. Die mogelijkheden ben 
ik aan het verkennen. Gepersonaliseerd leren vind ik ook inte-
ressant, dat zou ik graag verder onderzoeken.” •
 Carolien Nout is zelfstandig tekstschrijver en redacteur. 

LOF: werken aan beter onderwijs en aan jezelf 
als professional
LOF biedt leraren uit het primair, speciaal, voortgezet en mid-
delbaar (beroeps)onderwijs budget en begeleiding om een 
eigen project voor beter onderwijs uit te voeren op school. Al 
meer dan 1000 leraren hebben een LOF-project opgezet. Uit 
onderzoek blijkt dat het bijdraagt aan krachtig leraarschap en de 
ontwikkeling van een leercultuur doordat collega’s samenwer-
ken aan innovatieve onderwijsprojecten. 

Abonneer je op de LOF-update
Voor leraren die op hun school of in hun regio het onderwijs wil-
len verbeteren, organiseert LOF regiolabs. Het uitwisselen van 
kennis en het leren van elkaar staan centraal. De bijeenkomsten 
vinden nu online plaats. Bekijk de website voor meer informatie: 
www.lerarenontwikkelfonds.nl/regiolabs. Je kunt je abonneren 
op de LOF-update: zo blijf je op de hoogte van de laatste ontwik-
kelingen en (online) bijeenkomsten.

Pieter Batenburg
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boeken

SOCRATES OP 
SNEAKERS
Praktische gids voor het 
stellen van goede ragen

Elke Wiss ,  Managementboek, 
€ 20,99

Veel van onze gesprekken heb-
ben meer weg van een debat dan 
van een dialoog. We praten liever 
dan dat we luisteren, voor vragen 
stellen hebben we geen tijd. En 
toegeven iets niet te weten is al 
helemaal geen optie. Hoe mooi 
zou het zijn als je op elk mo-
ment en in iedere situatie weet 
hoe je precies díé vraag stelt 
die leidt tot een goed gesprek? 
In dit boek leert Elke Wiss je hoe 
je dat doet. Met Socrates en an-
dere filosofen als inspiratiebron 
laat zij zien waarom we zo slecht 
zijn in het stellen van goede vra-
gen, én hoe we er beter in wor-
den. Socrates op sneakers leert 
je de vaardigheden die nodig zijn 
om die vragen te stellen die ver-
rassen en aan het denken zet-
ten. Zodat we gesprekken voe-
ren die leiden tot verdieping en 
verbinding. Met een ander, én 
met jezelf.

BANANENSCHIL-
LEN OP SCHOOL
Over uitglijders in je den-
ken

Marald Mens ,  Pica ,  € 19,95

Vanuit de wetenschap is bekend 
dat ons brein soms eigenzin-
nige sluiproutes neemt en ons 
weleens voor de gek houdt. Het 
resultaat is dat we uitglijden in 
ons denken, wat leidt tot ver-
keerde inschattingen, oorde-
len en beslissingen. In dit boek 
neemt neuropsycholoog Marald 
Mens je mee in de wereld van 
die mentale uitglijders. Je komt 
te weten hoe ze ontstaan, hoe ze 
onbewust ons denken en han-
delen sturen en wat de nadelige 
gevolgen daarvan kunnen zijn 
voor je leerlingen, hun ouders, of 
je collega’s. Het boek geeft ook 
inzicht in hoe je die uitglijders 
kunt voorkomen. De praktische 
tips en adviezen om je te wape-
nen tegen de bananenschillen 
zijn direct toepasbaar in de klas.

DETOXING  
ORGANISATIONS
Voedende energie voor de 
werkvloer

Marjan Decat ,  Lannoo 
 Campus,  € 29,99

“Wat deze crisis vooral doet 
binnen organisaties, is de pijn-
punten blootleggen”, zegt de 
auteur. “Toxische dynamieken 
kunnen na de lockdown extra 
hard terugslaan, maar er is meer: 
sommige dynamieken kennen 
geen grenzen en vinden ook 
hun weg tot het thuiskantoor.” 
Dit boek brengt inzicht in de 
toxische patronen die zich in een 
organisatie afspelen en onthult 
hoe je stress en energievreters 
aan de bron kunt aanpakken. 
Het helpt je reflecteren over 
de essentiële bouwstenen voor 
een voedende dynamiek voor 
jezelf, je team en je organisatie. 
De vele herkenbare situaties en 
voorbeelden bieden concrete 
handvatten en tips om aan de 
slag te gaan.

ALS RISICO’S 
VIRAAL GAAN
Welke wereld na corona?

Dick Geldof ,  Acco ,  € 19,50

Welke wereld willen we na co-
rona? Hoe gaan we van nood-
toestand naar normaliteit? Wat 
wordt de nieuwe normaliteit? 
Welke lessen trekken we, nu we 
nog geruime tijd met het corona-
risico moeten leven? 
Deze coronacrisis verandert 
onze samenleving, meer dan we 
al beseffen. Pas nu beginnen we 
de impact te zien: sociaal, eco-
nomisch, technologisch, politiek, 
menselijk. 
Corona confronteert ons met 
de paradox van onze risico-
maatschappij. Nog nooit was 
Europa zo rijk en technologisch 
zo ontwikkeld, maar nog nooit zo 
kwetsbaar.  
De coronakeuzes van vandaag 
bepalen onze samenleving mor-
gen. Als risico’s viraal gaan ana-
lyseert hoe we risico’s produce-
ren en normaliseren, van corona 
tot klimaat. Het verkent hoe de 
wereld er kan uitzien na corona, 
en waarom ze er anders moet 
uitzien. Want hoe we met risico’s 
omgaan, is een van de sleutel-
vragen van de 21ste eeuw.
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BOEKEN

DE STARTENDE 
LERAAR
Leraar worden en blijven

Johan de Wi lde ,  Lannoo 
Campus,  € 24,99

De coronacrisis is ernstig en 
heftig. Maar zoals bij vele crisis-
sen zijn er onverwachte effecten 
en komen er ook mooie dingen 
naar boven. Bijvoorbeeld in het 
onderwijs. Nieuwe manieren van 
lesgeven worden razendsnel be-
dacht en ingevoerd.
Aan de hand van twaalf puz-
zelstukken, telkens geduid met 
de casus van een leraar op een 
carrièrekruispunt, legt De star-
tende leraar de puzzel van het 
leraarschap voor je samen. Bij 
elk hoofdstuk ontrafel je via een 
formule het geheim van het le-
raar-zijn. Zo ontdek je hoe je ver-
gelijkbare situaties aanpakt of 
zie je welke steun je een vriend 
of collega kunt bieden. Want al is 
leraar blijven niet evident, het is 
wel van levensbelang voor leer-
lingen, ouders, werkgevers en de 
hele gemeenschap.

LEER JE KIND 
KENNEN
Over ontplooiing, leren, 
denken en het brein

J.  Jol les ,  P lu im,  € 24,99

Een kind begint de weg naar 
volwassenheid vanaf z’n acht-
ste levensjaar, en heeft die pas 
ver na het twintigste volledig 
bewandeld. De rol van opvoe-
ders – als ouder, coach, mentor, 
supporter of adviseur – is daarbij 
essentieel. Vanuit neuropsycho-
logische invalshoek geeft Jolles 
handvatten om je kind beter te 
begrijpen en beschrijft hoe we 
voorwaarden kunnen scheppen 
voor de ontwikkeling van het 
leren, denken en handelen. Hij 
toont aan waarom gedrag dat 
we als lastig ervaren wel nut 
heeft en waar het vandaan komt, 
hoe we ermee om kunnen gaan 
en waarom het allemaal niet zo 
moeilijk hoeft te zijn als we soms 
denken. Jolles pleit dan ook voor 
een attitudeverandering: de tie-
nertijd is een periode van kansen 
en mogelijkheden, niet van kom-
mer en kwel. 

PEDAGOGISCH 
VAKMANSCHAP 
IN HET VOORTGE-
ZET ONDERWIJS
Johan Hamstra e .a . ,  SWP,  
€ 24,00

Wat vraagt dit vakmanschap van 
docenten in de dagelijkse inter-
actie en omgang met de leerlin-
gen; ook als het in de klas soms 
lastig of spannend wordt? Wat 
betekent het voor het inhoude-
lijk kader om een passend en 
uitdagend leerstofaanbod voor 
leerlingen te kiezen? Hoe geef je 
invulling aan zogenaamde inter-
ne stages op school die bijdra-
gen aan actief burgerschap en 
sociale integratie en hoe organi-
seer je ze? Ook de verschillende 
pedagogische competenties die 
voor het uitvoeren van al deze ta-
ken nodig zijn komen uitgebreid 
aan de orde. De aansprekende 
casuïstiek biedt daarbij herken-
ning en inspiratie.
Dit praktijkboek biedt scholen 
en leerkrachten een duidelijke 
handreiking.

JE BREIN DE 
BAAS
Over de rol van bewust 
denken

André Aleman,  At las 
 Contact ,  € 15,00

De auteur neemt het op voor 
het bewuste denken. Onder-
zoek heeft eerder aangetoond 
dat juist onbewuste proces-
sen in ons brein een grote 
invloed kunnen hebben op 
ons gedrag. Daardoor zijn veel 
wetenschappers de rol van 
bewust denken gaan bagatel-
liseren: het heeft volgens hen 
slechts een gering effect op 
ons doen en laten. Dat bete-
kent dat er van een vrije wil 
ook geen sprake kan zijn. In dit 
boek laat Aleman aan de hand 
van de nieuwste inzichten uit 
de hersenwetenschap zien 
dat het menselijk bewustzijn 
wel degelijk ons gedrag stuurt. 
Hoewel onbewuste processen 
zeker een rol spelen, laat Ale-
man zien dat bewust denken 
die onbewuste processen in 
goede banen kan leiden. Mind-
fulness en spiritualiteit kunnen 
daarbij behulpzaam zijn. Het 
feit dat ons brein ‘bezield’ is, 
maakt ons uniek.
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Gast
Recensie

In oktober 2019 verscheen bij uitgeverij 
Phronese het boek De bril van de leraar, 
door Pieter Leenheer. Nog niet gelezen? 
Hoogste tijd, want, zoals Pieter in zijn 
column in het maartnummer bepleit: 
Leraar, ken uw geschiedenis. 

De bril van de leraar, door Pieter Leenheer,  
oktober 2019, Uitgeverij Phronese
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I
n het boek van Pieter Leenheer “De bril van de leraar” staat 
een voor het Nederlandse onderwijs cruciale vraag centraal: 
“Waardoor komt, voor zover het leraren voortgezet onder-
wijs betreft, een brede beroepsorganisatie maar niet van de 

grond?” Want zo’n organisatie is bittere noodzaak, bijvoorbeeld 
om de politiek en het ministerie met hun hang naar korte-
termijnregelingen tegenwicht te kunnen bieden. De huidige 
kakofonie van meningen en de versnippering en tegengestelde 
belangen van vakverenigingen maakt regeren er niet eenvoudiger 
op. Je trapt immers altijd wel op een aantal lange en gevoelige 
tenen. Met het gebruik van sociale media is dat verschijnsel 
versterkt. Anderzijds is het - juist door deze kakofonie - voor poli-
tiek en overheid een stuk eenvoudiger te regelen wat volgens hen 
geregeld moet worden. En dat is niet goed voor de democratische 
rechtsorde. De macht behoort niet in één hand te berusten. 
Herman Tjeenk Willink heeft dat in zijn boek “Groter denken, 
kleiner doen” (2019) verwoord. Een evenwicht tussen macht en 
tegenmacht is voor de democratie van groot belang. Voor het 
onderwijs vergt die tegenmacht een heldere organisatie met een 
gemeenschappelijke opvatting over professionaliteit, over wat 
het vak van leraar inhoudt en welke taken daarbij horen. 

Nu zou men kunnen veronderstellen dat Pieter Leenheer (met 
inbreng van vele collega’s) een boek heeft geschreven dat op hoog 
niveau overvliegt. Niets is minder waar! De kracht van zijn uitwer-
king is dat hij de inhoud heel dicht bij de leraar zelf brengt. Neem 
nu de analyse in hoofdstuk 12 (Leraren en hun beroepsorganisa-
ties). Het doet sterk denken aan een mooi Perzisch spreekwoord: 
‘Een goede vriend is als een spiegel’, want dat is wat de schrijver 
doet. Hij houdt de lezer en leraar een spiegel voor en het beeld 
dat we zien zet aan tot denken. Dit hoofdstuk 12 wordt voorafge-
gaan door een aantal hoofdstukken waarin hij een analyse geeft 
van de weinig florissante ontwikkeling van het beroepsbeeld van 
de leraar, startend bij de invoering van de Mammoetwet. Dat 
beroepsbeeld wordt er na de invoering van de basisvorming, het 
studiehuis en de leerwegen vmbo bepaald niet beter op.
Het is iets wat wij – leraren – ons mogen en moeten aantrek-
ken. Ondanks alle goede dingen die leraren doen, er is anno 
2020 nauwelijks een gezamenlijke beroepsbeeld en ook nog 
altijd niet een gezamenlijke beroepsorganisatie van leraren 
voortgezet onderwijs. Daarmee doen wij niet alleen onszelf als 
leraren tekort, maar ook de politiek en de overheid. Een beetje 

onderwijsverandering kost minstens een jaar of zeven, en daar-
aan moeten wij de politiek herinneren. Ook om te voorkomen 
dat Haagse plannen over elkaar heen buitelen, met als belang-
rijkste effect dat leraren afwachtgedrag gaan vertonen, cynisch 
worden of zich terugtrekken in de veiligheid van het eigen klaslo-
kaal. Aldus Pieter Leenheer. En hij vervolgt richting leraren met: 
“Er was en is geen platform waar leraren als beroepsgroep zelf 
nadenken over belangrijke kwesties: over wat maatschappelijke 
ontwikkelingen betekenen voor het onderwijs en, omgekeerd, 
of het onderwijs nog wel adequaat kan reageren.” Wij blijven als 
beroepsgroep nog te veel hangen in het slachtofferframe, vindt 
Leenheer. “Er wordt nooit gevraagd wat wij ervan vinden.”
 
Wijzen naar de politiek en de overheid siert onze beroepsgroep 
niet. De bijdrage namens het vo aan de noodzakelijk tegen-
macht moet beter. Een sterke beroepsorganisatie kan en moet 
daar verandering in aanbrengen. Is dat makkelijk? Nee! Is het 
noodzakelijk? Ja! Is het haalbaar? Pieter Leenheer is helder in zijn 
advisering: (1) verbreed je blik, kijk verder dan je eigen vak, leer 
beter te denken vanuit het curriculum om je collega’s uit andere 
vakgebieden beter te kunnen begrijpen, en (2) wees bereid wat 
in te leveren, hoe lastig ook, als het de schoolorganisatie in z’n 
bedoeling versterkt. 

Is het gesternte om te gaan werken aan een beroepsorganisatie 
gunstig? Onderwijsminister Arie Slob zegt: “Ik geef leraren de 
ruimte om met een beroepsorganisatie aan de slag te gaan, zon-
der voorwaarden of blauwdruk. Ik kies er wel voor het initiatief 
voor beroepsorganisatievorming bij de leraren zelf te laten”. De 
handschoen ligt er dus. Er is ook gevoel van onderwaardering, 
meer dan ons lief is, dat kan aanzetten tot actie. En, en ook dat 
is hoopvol, een groeiend verzet tegen de uitwassen van het 
neoliberalisme, tegen de bespottelijke bonuscultuur, de roep om 
een socialer Europa, de steeds krachtiger klimaatbeweging en de 
afwijzing van de meet- en afrekencultus! Binnen onze beroeps-
groep zijn we dankzij sociale media volop in beweging, sinds de 
coronacrisis is er ook een enorm elan en toont de leraar aan tot 
heel veel in staat te zijn. Dus ja, het gesternte is gunstig. 

Het boek is volgens de schrijver geen wetenschappelijke studie, 
maar eerder een lang uitgevallen essay, een breed uitgewaaierde 
discussiebijdrage. Door de stevige onderbouwing van het boek 
en het indrukwekkend aantal collega’s dat heeft meegelezen en 
geadviseerd zal de discussie over de beroepsorganisatie niet om 
dit boek heen kunnen. 
Wij hopen dat wij in het volgend decennium in het voortgezet 
onderwijs tegen elkaar zullen zeggen: “De bril van de leraar is 
veranderd - en dan wel met behoud van het plezier dat je als 
leraar kunt hebben in de omgang met leerlingen en dat je hun 
iets kunt bijbrengen uit je vak!”

Wij bevelen leraren, studenten, lerarenopleiders, beleidsmede-
werkers, bestuurders en politici het boek van harte aan. •

‘De bril van de leraar’
D O O R  D E  R E D A C T I E

Pieter Leenheer (1938) studeerde Nederlandse taal- en let-
terkunde, was leraar Nederlands, lerarenopleider, directeur 
nascholing en landelijk coördinator scholennetwerken bij 
de grote innovaties van de jaren negentig en nul. Hij was 
bestuurslid van Levende Talen en velon, en redacteur van hbo 
Journaal en Meso magazine waarvoor hij ook strips tekende 

over management en organisatie. Op dit moment is hij als redacteur/
tekenaar verbonden aan DNM/De Nieuwe Meso en bestuurslid van de 
Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek. 

V A N T W A A L F T O T A C H T T I E N  J U N I  2 0 2 0

5 1

V A N T W A A L F T O T A C H T T I E N  J U N I  2 0 2 0V A N T W A A L F T O T A C H T T I E N  J U N I  2 0 2 0



Voor u geselecteerd door....
NIEUWE UITGAVEN

LERAAR: EEN 
PROFESSIE MET 
PERSPECTIEF

DEEL 1

Een veelzijdig  
beroepsbeeld
€ 15,95

DEEL 2

Verbreding en 
verdieping in 
het beroep
€ 14,95

DEEL 3

Een leeromgeving 
voor leraren
€ 14,95

TE BESTELLEN VIA 

www.tenbrinkuitgevers.nl
po vo mbo

Vakliteratuur voor 
onderwijs professionals



OUD!

        

Effectiever  
samenwerken 
 
Veel middelbare scholen zoeken effec-
tieve samenwerking tussen docenten, 
ouders en professionals in ondersteu-
ningsteams. In de praktijk loopt dat 
soms stroef of moeizaam. Hoe word je 
sterker in samenwerken?

Voor een antwoord daarop moet je eerst 
weten wat je huidige samenwerkingsniveau 
is. Uit een literatuurstudie en interviews met 
vijfentwintig ouders, twintig docenten en vijf-
entwintig leden van ondersteuningsteams van 
drie scholen, bleken drie niveaus van samen-
werking te onderscheiden. Wie zich daarvan 
bewust is, kan samenwerking gericht verbe-
teren. 

1. Informatie uitwisselen
Op dit niveau wisselen partners slechts infor-
matie uit. De partner uit het andere domein 
wordt gezien als lid van een andere groep, 
waarmee je eerder de strijd dan een verbond 
aangaat. Het onderlinge vertrouwen beperkt 
zich tot het nakomen van afspraken. Ouders 
observeren vanaf de zijlijn en verstrekken in-
formatie, maar worden niet uitgenodigd mee 
te denken over de ondersteuning. 

2. Gecoördineerd contact
Bij een meer duurzame verbinding coördine-
ren de partijen de uitwisseling van informatie 
in structurele overleggen en oudergesprek-

ken. De partners zien elkaar als bondgenoot 
en hebben vertrouwen in elkaars competen-
ties en enige kennis van elkaars beroepsprak-
tijk. Een interne jeugdhulpverlener kan helpen 
te ‘vertalen’: de orthopedagoog weet alles over 
de aanpak voor de leerling, de docent weet 
wat in de hectische praktijk wel of niet kan, en 
de jeugdhulpverlener vertaalt de adviezen naar 
de klas. De ouders vertalen de behoeften van 
het kind voor docenten en hulpverleners. Maar 
school, hulpverlening en thuis blijven groten-
deels gescheiden werelden. 

Programmeren wordt meestal behandeld als een STEM-vak (Sci-
ence, Technology, Engineering, Mathematics). Toch delen program-
meertalen veel kenmerken met een natuurlijke taal: eigen woorden 
en symbolen, grammatica en zinsbouw. Volgens recent onderzoek 
lijkt vooral een aanleg voor het leren van talen te voorspellen of je 
ook goed kunt (leren) programmeren. De talige aanleg komt beter 
van pas dan wiskundige kennis, rekenvaardigheid, of logisch en ab-
stract redeneren (fluid intelligence). Dat komt doordat het schrijven 
van een broncode lijkt op het leren van een tweede taal: je moet de 
woordenschat en grammatica van die taal leren en snappen hoe 

deze samen ideeën en bedoelingen communiceren. 
Een tweede onderzoek paste kennis uit taalonderwijs toe op pro-
grammeren. Het is bekend dat beginnende lezers een tekst beter 
begrijpen wanneer ze deze hardop lezen. De onderzoekers wilden 
weten of het hardop lezen van de broncode op een vergelijkbare 
manier werkt, en leerlingen ondersteunt bij het leren program-
meren. De eerste resultaten zijn bemoedigend: leerlingen die de 
broncode hardop lazen, scoren hetzelfde op begrip als leerlingen 
die de broncode alleen in stilte lazen, maar ze onthouden wel beter 
wat er in die code stond. / Paul Kirschner, OU

Onderwijsonderzoek

Voor u geselecteerd door....

www.didactiefonline.nl

Spreek jij Python?

3. Naar nieuwe inzichten
In de meest verregaande vorm van samenwer-
king beogen de partners een integrale aanpak. 
Door intensief contact kunnen ze hun kennis 
ontwikkelen tot nieuwe inzichten of werkwijzen, 
zoals een experimentele aanpak bij een spe-
cifieke leerling. Er ontstaat een wij-gevoel. Op 
dit niveau is het van belang elkaar persoonlijk 
beter te leren kennen in informeel contact. De 
ouders zijn nu gelijkwaardige deelnemers, en 
denken en beslissen mee over de ondersteu-
ning van hun kind. / JWL
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As regards parents, I should like to see them 
as highly educated as possible, and I do 
not restrict this remark to fathers alone.

In de serie Waarom? Daarom! staan elke maand twee uitspraken over onderwijs centraal. Deze uitspraken worden gepresenteerd en voorzien van 

een reflectie door twee onderwijscollega’s die een werkrelatie hebben op een bepaald thema. De uitspraken zijn afkomstig uit het boek ‘4000 

Years of Thinkers on Education’, een recente uitgave met meer dan duizend uitspraken van denkers over de hele wereld. Deze maand Mariëtte 

Lusse (Hogeschool Rotterdam) en Eddie Denessen (Rijks Universiteit Leiden en Radboud Universiteit Nijmegen). Zij werken regelmatig samen aan 

onderzoek over ouderbetrokkenheid en schreven de introductie bij het hoofdstuk ‘On parents’ in ‘4000 Years of Thinkers on Education’

Waarom? Daarom!

Marcus Fabius Quintilian, c.35-c.100 AD

R E D A C T I E  H E N K  S I S S I N G

“Quintilianus schreef in het jaar 95 AD een 
boek met praktische tips voor retorica en 
pedagogiek. Hoewel je kunt betwijfelen 
hoe praktisch dit twaalfdelige (!) boek zal 
zijn, heeft Quintilianus een punt met de 
aandacht die hij vraagt voor het opleidings-
niveau van ouders (en was hij zijn tijd ver 
vooruit dat hij hierin ook de moeders be-
trekt). Ook vandaag de dag nog is het op-
leidingsniveau van ouders een belangrijke 
factor bij waar de wieg van hun kind staat, 
en daarmee medebepalend voor de toe-
komstkansen van die kinderen. 
Het is alleen de vraag hoe deze invloed ver-
loopt. De bedreiging van de toekomstkansen 
ligt in elk geval niet aan de intelligentie van 
de kinderen. Wel constateert de onderwijs-
inspectie dat kinderen met een vergelijkbaar 
IQ twee keer zo vaak een vmbo-advies krij-
gen als hun ouders laagopgeleid zijn als kin-
deren van hoogopgeleide ouders, die eerder 
een havo of vwo advies krijgen. En ook het 
opleidingsniveau van ouders beperkt de toe-
komstkansen van hun kinderen niet direct. 
Uit onderzoek is bekend dat ouderbetrok-
kenheid van ouders -ongeacht hun oplei-
dingsniveau - bij de schoolloopbaan van hun 
kind een positief effect heeft op het zelfver-
trouwen, het welbevinden, de motivatie en 
de schoolresultaten van leerlingen. Dit geldt 
vooral voor de betrokkenheid van ouders 

thuis: interesse tonen in en praten over waar 
hun kind mee bezig is op school en het be-
moedigen van hun kind. 
In welke zin beïnvloedt het opleidingsniveau 
van de ouders op het schoolsucces van hun 
kind dan wel? Bourdieu en ook el Hadioui 
constateren dat ons onderwijssysteem geba-
seerd is op de middelen (financiën, opleiding, 
netwerken) en normen (zelfreflectie, zelfstan-
digheid) van de hogere westerse sociaal-
economische klassen. Hierdoor ontstaat het 
risico dat laagopgeleide ouders zich onzeker 
voelen over hun rol in de begeleiding van hun 
kind en er voor deze ouders een drempel 
ontstaat naar school. Dat leidt bij leraren tot 
het misverstand dat ouders die zij niet zien 
ook niet betrokken zijn bij de schoolloopbaan 
van hun kind: een aspect dat zij vervolgens 
meewegen in hun schooladvies. 
De invloed van opleidingsniveau van ouders 
op het schoolsucces van hun kind is daar-
mee subtiel. Volgens Bourdieu zullen onder-
wijsachterstanden zich reproduceren, zolang 
het onderwijs niet beter aansluit bij ouders 
met een lage sociaaleconomische achter-
grond. Daarom is het realiseren van een 
goede samenwerking tussen school en ou-
ders zo belangrijk, juist ook als de verschillen 
groot zijn. Want zoals Epstein al jaren zegt: 
kinderen gedijen erbij als deze leefwerelden 
elkaar overlappen.“ 

Wie is Mariëtte Lusse? 

Mariëtte Lusse is pe-

dagoog en werk-

zaam als lector 

Samenwerken 

met ouders bij 

Kenniscentrum 

Talentontwikke-

ling van Hoge-

school Rotterdam. 

Zij promoveerde in 

2013 aan de Erasmus Uni-

versteit Rotterdam op onderzoek naar hoe het 

grootstedelijke vmbo het contact met ouders 

zo kan vormgeven dat dit bijdraagt aan pre-

ventie van schooluitval. Haar onderzoekspro-

gramma richt zich op thema’s die van belang 

zijn voor de kansengelijkheid van kinderen die 

opgroeien in kwetsbare gezinnen (het verster-

ken van de samenwerking met ouders, het fa-

ciliteren van de thuisbetrokkenheid van ouders 

bij taalontwikkeling, leren en loopbaanorienta-

tie en het omgaan met armoede). Zie ook haar 

boek ‘School en thuis. Succesfactoren voor 

het verbinden van twee leefwerelden’ (2019). 

Met de wetenschappelijk onderbouwde en in 

de praktijk beproefde producten die de veelal 

ontwerpgerichte onderzoeken opleveren, vult 

haar onderzoeksgroep een Gereedschapskist 

voor beter samenwerken met ouders  

(www.hr.nl/gereedschapskist).
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John Dewey, 1859-1952

‘What the best and wisest parent wants  
for his own child, that must the community 
want for all of its children. Any other ideal 

for our schools is narrow and unlovely; acted 
upon, it destroys our democracy.’

“We leven in een prestatiemaatschappij. Het 
beroep dat we gaan uitvoeren, hoeveel we 
gaan verdienen, waar we gaan wonen, hoe 
vaak en waar we op vakantie gaan, hoe lang 
we een gezond leven gaan leiden; al deze 
factoren worden voor een significant deel be-
paald door de diploma’s die we behalen. Een 
hoge opleiding is een grote garantie op rijk-
dom, welvaart en geluk. 
Dat besef is tot veel ouders doorgedrongen. 
Wil je een goede toekomst voor je kind, dan 
help je mee om een zo hoog mogelijke oplei-
ding af te ronden. Het liefst zie je je kind nog 
met een extra aantekening op het curriculum 
vitae: Cambridge Engels, de plusklas, een 
 honours-programma; het helpt allemaal om 
daar later de vruchten van te plukken. Als je je 
kind een extra zetje kunt geven, doe dat vooral.
In onze samenleving zien we dat ouders hun 
best doen voor het beste onderwijs voor hun 
kind. Er wordt financieel, cultureel en soci-
aal kapitaal ingezet om kinderen vooruit te 
helpen. Financieel kapitaal in de vorm van 
huiswerkbegeleiding en examentraining, 
cultureel kapitaal in de vorm van intellectuele 
gesprekken aan de eettafel en leerzame uit-
stapjes naar musea en sociaal kapitaal in de 
vorm van een extra mailtje aan de leraar met 
de vraag om voor een keer een uitzondering 
te maken en je kind toch toe te laten tot het 
talentklasje.

We kunnen dat de ouders allemaal niet kwa-
lijk nemen; wie wil nu niet het beste voor zijn 
kind? Maar het is wel jammer voor de kinde-
ren van niet zulke kapitaalkrachtige ouders. 
Voor hen wordt minder goed gezorgd en hun 
toekomst is minder rooskleurig. Het gedrag 
van hoogopgeleide ouders draagt bij aan on-
gelijkheid en onrechtvaardigheid. Maar als het 
niet de schuld is van de hoogopgeleide ou-
ders, waar ligt de schuld dan? Het antwoord 
wordt gegeven door Joseph Stiglitz, econoom 
en Nobelprijswinnaar. Hij schrijft in zijn boek 
‘The price of inequality’ (p. xivi): ‘If no one is 
accountable, if no individual can be blamed for 
what has happened, it means that the prob-
lem lies in the economic and political system’. 
Als we de ouder niet de schuld geven, dan 
moeten we dus het systeem veranderen. We 
moeten het zodanig inrichten dat we ouders 
niet de mogelijkheid geven om ongelijkheid te 
bevorderen door het beste onderwijs voor hun 
eigen kind te willen. Een grondige herbezin-
ning op selectieve programma’s, commercieel 
extra onderwijs en cv-jagen is nodig. We zien 
bovendien dat de prestatiedruk op jongeren 
de afgelopen jaren enorm is toegenomen. De 
druk moet van de ketel!
Als gemeenschap moeten we alle kinderen 
dat onderwijs gunnen dat de hoogopgeleide 
ouders voor hun eigen kind willen. Dat is de 
opdracht voor ons allemaal.” 

Wie is Eddie Denessen? 

Eddie Denessen is 

bijzonder hoogleraar 

Sociaal-culturele 

achtergronden 

en differentiatie 

in het onderwijs 

aan de Universiteit 

Leiden. Deze leerstoel 

is ingesteld door Sardes, 

een onderzoeks- en adviesbu-

reau dat zich richt op het vergroten van ontwik-

kelkansen van kinderen en jongeren (www.sardes.

nl). Naast zijn bijzonder hoogleraarschap in Leiden 

werkt Eddie Denessen als universitair hoofddocent 

bij de opleiding Onderwijswetenschappen van de 

Radboud Universiteit, Nijmegen. Hij doet al gerui-

me tijd onderzoek naar oorzaken en oplossingen 

voor ongelijke kansen in het onderwijs. In januari 

2020 heeft hij met enkele collega’s het boek ‘Werk 

maken van gelijke kansen’ uitgebracht (te down-

loaden van didactiefonline.nl), waarin onderzoek 

naar ongelijke kansen wordt samengevat voor de 

praktijk, aangevuld met concrete handvatten voor 

leraren om werk te maken van gelijke kansen in de 

klas. Een groot deel van zijn onderzoek is gericht 

op ouderbetrokkenheid. Eddie Denessen is voorzit-

ter van de divisie Onderwijs en Samenleving van 

de Vereniging voor OnderwijsResearch en lid van 

de stuurgroep van het European Research Network 

About Parents and Education (ERNAPE). 
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www.tenbrinkuitgevers.nl
Vakliteratuur voor professionals in het onderwijs

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar 
hebben wel iets anders aan hun hoofd 
dan leren. Zij beginnen in de eerste 
klas en ontwikkelen zich op school tot 
jong volwassenen. Met alles erop en 
er aan. Een kijkje in de fascinerende 
leefwereld van de docenten in het 
voortgezet onderwijs. 

Huiswerk...?  
Denkt u dat ik 
daar tijd voor 
heb?

ISBN 978 907 786 6610, prijs € 14,95

NIEUW

www.agendavoordocenten.nl  

www.tenbrinkuitgevers.nl/agenda-voor-docenten-2020-2021

Agenda voor 
Docenten
2020-2021 

DOCENTENLOGICA
Als docent wil je een agenda met een 
gebruiksvriendelijke indeling, ruimte voor roosters 
en handige cijfer- en omrekentabellen. Logisch. 

De Agenda voor Docenten is dan ook ontwikkeld op 
basis van docenteninput en -tips met als uitkomst een 
uitgekiende agenda die vooral nuttig en handig is.

SUCCESFORMULE
Ieder jaar gebruiken meer dan 10.000 docenten uit het 
voortgezet onderwijs en secundair beroepsonderwijs de 
Agenda voor Docenten.

ALVAST TE 

BESTELLEN

• Overzichtelijke indeling

• Specifieke bindwijze

• Ruimte voor mentor-info

• Overige hulpmiddelen

BESTEL
NU!


