


1. Aan wie zou je een geschenk geven? Welk geschenk en waarom?

2. Welke muziek past het best bij de lockdown? 

3. Welke coronaveranderingen vind jij het leukste? 

4. Wat vertel je later aan je (achter)kleinkinderen over corona?

5. Waar droom jij van of waar lig je van wakker? 

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

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

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

9. Wat geeft je energie om te blijven leren, lesgeven of ondersteunen tijdens de 
coronatijd? 

10. Hoe ziet jouw ideale school er uit na corona?

770 ERVARINGEN



OPEN GESPREK
• Op welke momenten heeft de school (of het onderwijs) jou 

positief verrast? 
• Op welke momenten botste je op uitdagingen? 
• Wat heb je geleerd uit deze coronatijd? 
• Waar droom je van na corona?

CONTAINER MET DIVERSITEIT AAN STEMMEN

ALLE STEMMEN AAN HET WOORD



Welzijn en rol scholen- Marthe Van Schoubroek

Impact op gelijke kansen  - Leen Alaerts

Afstandsonderwijs en digitalisering  - Robin Denruyter

Rol van leerkrachten, scholen, beleid, schoolleiderschap - 
Olivier Medart



Welzijn en rol 
scholen

ERVARINGEN



Angst voor Corona

Corona was een soort oorlog die we moesten 
overwinnen 

(leerling)





Corona-maatregelen werken 
belemmerend

MONDMASKER

ONTSMETTEN, AFSTAND HOUDEN 

BEPERKING IN ACTIVITEITEN



Sociaal contact wordt het 
meest gemist

101 quotes gingen over missen van sociaal 
contact.

Kleine spontane momentjes 

Beperking sociale leven

Uitdaging voor eerstejaars



Tijdens de kerstvakantie zag ik in mijn 
lessenrooster staan dat alles terug op campus ging 
zijn, ik was kei blij en gemotiveerd en nu ineens 
zie ik dat alles tot het einde van het schooljaar 
online staat. Dus ja dat mis ik dan ook wel, 
iedereen is gewoon stil, je kent niemand. Ik zit 
nu in het eerste jaar en ik ken nog bijna niemand. 
Ik heb het gewoon is zo gedaan, ik heb iemand op 
mijn kot uitgenodigd, een vriendin die ik zelf 
amper kende en ik heb ze zo leren kennen. 
Uiteindelijk bleek het dat ik ze niet zo leuk vond 
dus nu heb ik het gewoon zo gelaten. 

(student)

Verder is mijn sociaal contact volledig 
weg. Ik sta te wachten aan de aula voor 
mijn examen en schiet in de stress. Geen 
gezichten die ik herken, want ik zag amper 
een andere student uit mijn richting in 
het echt. Online zie ik al helemaal geen 
andere gezichten. Sta ik wel aan de juiste 
aula? Ik kan niemand aanspreken, want 
niemand lijkt me bekend. Ik durf ook niet 
dicht bij anderen te komen voor het geval 
zij zich op hun ongemak zouden voelen 
vanwege het virus.

(student)

Ik wil een cadeau geven aan mijn 
kotgenoot die dit academiejaar in haar 
eerste jaar gestart is. Nieuwe mensen 
leren kennen, nieuwe vriendschappen 
opbouwen, fijne feestjes meemaken, het 
zit er nog niet in... terwijl dat toch 
echt bij het studentenleven hoort. Mij 
cadeau is daarom een kratje stella en 
een paar schoenen die vuil mogen 
worden. Zo zal ze er, eens de storm 
weer is gaan liggen, helemaal tegenaan 
kunnen gaan :)  

(student)



Jongeren hebben het (extra?) 
moeilijk?

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

conflictvaardigheden, ontdekken wie je wilt zijn in het leven, falen 
en opstaan... Deze ontwikkelingstaken staan allemaal 'on hold' voor 

ons. De impact is ook niet te min en mag niet onderschat 
worden.(student)

Elke student die zich kwetsbaar opstelt op sociale media, kan een 
reeks cynische reacties ontvangen. Daarom heel veel appreciatie 

voor mijn leeftijdgenoten die enorme inspanningen doen om zich aan 
te passen aan deze nieuwe levensstijl, ook al worden die 'for

granted' genomen. Ook al voelen de talloze "wij zijn er voor je"-
mails aan als lege woorden, waar geen actie bij ondernomen wordt. 
Ook al zitten veel studenten mentaal dieper dan ooit. Ze blijven 

het toch maar doen!(student)





Negatieve gevolgen mentaal 
welzijn

Saaie routine en verveling

Verwarring en verdeeldheid

Onzekerheid over de toekomst

Verhoogde werk- en prestatiedruk

Gebrek aan motivatie en (school)moeheid

Verdriet

Depressie

Eenzaamheid en opgesloten 



Verhaal: familiale problemen komen op scherp

Mijn mama is al jaren ziek, is alleenstaand en die heeft psychiatrische problemen. Ik zal het zo noemen, 
en ja, vorig jaar, als alleenstaande mama is dat heel moeilijk. Er kwam veel zorg op mij. Ik heb ook nog 
een jongere broer, en om dat te combineren met school, dat was al heftig in het algemeen, maar dan  was ze 
in het ziekenhuis opgenomen geweest, omdat het gewoon compleet de foute kant op ging. Dus mijn broer en ik 
kwamen er alleen voor te staan en dan een maand later is die coronaperiode gekomen. Dus dat was heel veel 
in één en dan hebben wij besloten om bij mijn tante en mijn nonkel te gaan wonen. Dus dat was ook een hele 
aanpassing. 

Mijn mama was toen alleen. Dan is zij alleen en dan moeten wij daar ook niet mee geconfronteerd worden. 
Dan kunnen wij ons focussen op school. Maar uiteindelijk voelde zijn zich te alleen en begon ze daarover 
te klagen. Uiteindelijk was het wel goed dat we daar niet zijn geweest. Want, met corona hadden we niets 
meer les op school. Mijn broer die moest uiteindelijk gewoon heel vaak thuis zitten. Die zat nog in het 
middelbaar. Dat was niet okee geweest.Dus ik was wel heel dankbaar dat ik weg uit die context kon.

Uiteindelijk heeft dat er toe geleid, ook een beetje met het vooruitzicht op een schooljaar dat je vooral 
online gaat moeten volgen, hebben mijn broer en ik besloten om op een studio te gaan wonen. Ik ben hier nu 
ook op mijn studio. Ik ga quasi, niet meer naar huis. 

Mijn mama heeft nu ook iets meer rust. Ze zegt ook wel dat ze ons mist, maar ik denk als je nu 24 op 24 
bij elkaar zit, … Zij heeft ook geen job. Zij heeft niets om handen en ze is zodanig depressief geweest, 
ja, dat is gewoon niet gezond om daar als kind bij te zitten, … Ook al ben ik geen echt jong kind meer. 

O: dus dat is ook door corona getriggerd? Ja, dat is inderdaad zo, want de jaren daarvoor ging het ook al 
niet goed met haar, maar het is nu gewoon op een extreem punt gekomen, dat zij … Ik heb haar thuis 
gevonden op de grond, die was helemaal zo, dat was heel eng, zo erg was het nooit geweest, maar het was 
nooit echt super goed. Maar ik ging heel vaak bij een vriendin op kot slapen of een keer uitgaan en dan 
kon je een beetje ontsnappen aan die situatie, terwijl ja, als we daar nu constant waren gebleven, dat was 
te zwaar geweest, denk ik.



Lichtpunten en hoop

Rust

Veerkracht

Zelfstandigheid 

Tevredenheid

Gezondheid en beweging Doorzetten en hoop

Steun van naasten Ondersteuning van derden 



Grote inzet van scholen en 
leerkrachten



Besef bredere rol van school

School als sociale ontmoetingsplek 

School biedt structuur

School rol in algemene ontwikkeling



Leerkrachten vullen hun rol 
breder in

Vetrouwenspersoon & motivator

Informele initiatieven



Welzijn en inzet 
scholen

SUGGESTIES



Motivatie & betrokkenheid 
leerlingen centraal zetten

Evenwicht welzijn-eindtermen



Differentiatie in lerarenambt



Ondersteuning 



Inzetten op teamwerking



Maatschappelijk relevant 
onderwijs inrichtten 



Impact op gelijke 
kansen

ERVARINGEN



Corona maakt 
ongelijkheid zichtbaar

DIGITALE KLOOF

ONLINE HULPVERLENING

ANDERSTALIGHEID



Scholen, CLB’s & 
zorgmedewerkers
tonen grote inzet 







Gelijke 
onderwijskansen 
niet altijd realiteit

Hoge drempel naar 
hulpverlening



Impact op gelijke 
kansen

SUGGESTIES





Brede basiszorg & 
inclusief onderwijs



Brede basiszorg &
inclusief onderwijs

VISIE-ONTWIKKELING

HETEROGENE KLASSEN

DIVERSITEITSCOMPETENTIES LEERKRACHTEN

INTERESSEGERICHT ORIËNTEREN

TAALONDERSTEUNING

ANDERSTALIGE ROLMODELLEN

TOEGANKELIJKHEID ZORG & CLB



Brede basiszorg & 
inclusief onderwijs

RUIMERE OMKADERING



Sterk 
leiderschap



Sterk leiderschap

FLEXIBILITEIT & DAADKRACHT

DUIDELIJKHEID & KADER

AFSTEMMING & COMMUNICATIE

WAARDEREN & MOTIVEREN

KWALITEIT BEWAKERN



Afstandsonderwijs 
en digitalisering

ERVARINGEN



Afstandsonderwijs als 
nieuwe situatie

ONDERWIJS 
IS FLEXIBEL



Afstandsonderwijs 
biedt voordelen

AANWEZIGHEID 
IS MAKKELIJKER

PLAATS ONAFHANKELIJK LES VOLGEN 



Afstandsonderwijs 
biedt voordelen

ONDERWIJS MET 
COMFORT? HET KAN

LESOPNAMES



Afstandsonderwijs 
biedt voordelen

ZELFSTANDIGHEID NEEMT TOE



Afstandsonderwijs 
biedt voordelen

DIGITALE TOOLS 
WORDEN ONTDEKT

ONLINE 
VERGADERINGEN 
ZIJN HANDIGER



Afstandsonderwijs 
stelde uitdagingen



Afstandsonderwijs 
stelde uitdagingen

STILTE IN PLAATS 
VAN INTERACTIE



Afstandsonderwijs 
stelde uitdagingen

ZELFSTURING IS 
VEELEISEND



Afstandsonderwijs 
stelde uitdagingen

GROTE INVESTERING VAN 
LEERKRACHTEN VEREIST



Afstandsonderwijs 
stelde uitdagingen

ONMOGELIJK VOOR SOMMIGE 
NIVEAUS EN VAKKEN



Afstandsonderwijs 
stelde uitdagingen

MOEILIJK VOOR 
SOMMIGE LEERLINGEN



Afstandsonderwijs 
en digitalisering

SUGGESTIES



Inzetten op digitalisering

COMPUTER ALS HET 
SYMBOOL VOORWERP



Pleit voor een hybride onderwijs

ACHT % VOORSTANDER 
AFSTANDSONDERWIJS

MEERDERHEID PLEIT 
VOOR EEN MIX



Pleit voor een hybride onderwijs

EFFICIENTERE 
ORGANISATIE

INTERESSANT VOOR COGNITIEF 
STERKE LEERLINGEN



Mogelijkheden voor flexibilisering 
en individualisering



Voorwaarden digitalisering

INFRASTRUCTUUR
AFSTANDSONDERWIJS IS 
MEER DAN EEN LAPTOP



Voorwaarden digitalisering

PROFESSIONALISEREN 
VAN LEERKRACHTEN



Voorwaarden digitalisering

ONTWERPTIJD VOOR 
EEN NIEUW DESIGN



Voorwaarden digitalisering

DIGITALE COMPETENTIES BIJ 
LEERLINGEN VERSTERKEN



Voorwaarden digitalisering

AANDACHT DIGITALE KLOOF 



Voorwaarden digitalisering

FLEXIBELE LEERPLATFORMEN



Vervolgproject

Veranderen in 
crisissituaties



Hoop op verandering



Drie 
thema’s

Digitalisering & flexibilisering

Welbevinden

Gelijke kansen

Onderzoek
vragen

Welke uitdagingen, prioriteiten en actiepunten 
formuleren scholen? 

Welke initiatieven nemen scholen? Welke vernieuwende 
praktijken en hervormingen vinden ingang?

Welke hefbomen en randvoorwaarden versterken  
veranderingsprocessen in scholen? 



10 scholen
10 experten




