
T
ijdensdeTweedeWereldoor-
log konmijnmoeder een tijd
niet naar school. Ze liepflin-
ke leervertragingopenheeft
een extra jaar lagere school
moetendoen, voordat zenaar

dehbskon. Later inhaar levenheeft zij,
net als velen vanhaar generatie, doorge-
leerd enhaalde zehaarmo-aktes.Haar
ontspannenhouding tenaanzien vanhet
extra jaar lagere school enhet doorleren
als volwassene vind ik inspirerend.Het zet
aan tot nadenkenoverhoeomte gaanmet
de coronacrisis inhet onderwijs.Waarom
staat er zoveel drukop snel engoedpreste-
ren, ook tijdensdeze crisis?

Wantde spanning en zorgennemen
toe.Over de (deels enperiodiek) geslo-
tendeuren vankinderopvang, scholen,
beroepsopleidingenenuniversiteiten.
Enover deomstandighedenwaaronder
(afstands)onderwijs verzorgdmoetwor-
den.Dezeweek zijndekinderopvangende
meestebasisscholenweer opengegaan, tot
opluchting van velen.Maar er is ookgro-
te bezorgdheidover de veiligheid. Er zijn
terechte zorgenover studievertraging en
–uitval enhet gebrek aan stages enprak-
tijkuren.Over de vraagof ieder kindbij de
eindtoets in groep8wel kan laten zienwat
het in zijnmarsheeft. Enover de eindexa-
mens: vorigeweekmelddehet FDdat som-
migemiddelbare scholen vrezendat tot
40%vanhun leerlingendreigt te zakken.

MINDERE KWALITEIT
Uit eerstewetenschappelijke onderzoeken
kunnenweal opmakenwatde schade is.
Afstandsonderwijs betekentmeestal ‘min-
der onderwijs vanmindere kwaliteit’. Dit
komtdoor verkorte roosters en lesuitval
enomdat lerarenendocentenonline veel
moeilijker kunnen zienhoehun instructie
aankomt enof de stof landt.Ook stelt het
hoge eisenaan zelfstandigheid, concentra-
tie enmotivatie, ietswaarniet iedere scho-
lier of student inuitblinkt. En jongerenbij
wie thuis ondersteuning, eengoedewerk-
plekofmateriëlemiddelenontbreken,
ondervindenextrahindernissen.

Openkelennadie er goedbij varen,
heeft hetmerendeel vande leerlingen—
vanalle leeftijdenenniveaus—temaken

met een vormvan leeronderbreking, hia-
ten in leerstof, terugval, stilstandofmin-
der groei.De verschillenper leerling en
per school of opleiding vallenhierbij op.
Deonderzoekenwijzenookopeen toene-
mende tweedeling inhet onderwijs: kinde-
renmet lager opgeleide—vaakfinancieel
minderbemiddelde—ouders lopenmeer
achterstandenop.

Deproblemenen schadeworden in-
middels breedherkend.Maarwat is nude
wegnaarherstel?Onderwijsminister Arie
Slobkondigde eind vorigemaandeenNa-
tionaal ProgrammaOnderwijs naCorona
aan,met steunpakkettenomachterstan-
denweg tewerken.Het is goeddat cen-
traal de regiewordt genomen.

Wekunnendaarbij leren vanonderwijs-
organisaties die zelf hetwiel uitvonden
met slimme interventies en effectieve aan-
pakken.Dezekunnenwenationaal verta-
len enopschalenomdegrote kwaliteits-
verschillen tussen scholen enopleidingen
niet te laten toenemen. In twee adviezen
aanhet kabinet (‘Ondervangengevolgen
coronacrisis voorhet onderwijs’ en ‘Voor-
uitzien voor jonge generaties’) benadrukt
deOnderwijsraadhierbij het belang van
eenop laatstewetenschappelijke inzich-
tengebaseerde en lerende aanpak.Dat
kanmet een centraal ‘kennisknooppunt’,
waar onderzoeksresultaten enkennis uit
dewetenschapover effectieve aanpakken
enmethoden, énpraktijkervaringenmet
implementatie en toepassingwordenge-
bundeld enbreed toegankelijkworden.
Ookkunnenwede vinger aandepols
houden viahet centraalmonitoren vande
onderwijsresultaten endebredere ontwik-
keling van jongeren.

Maareerstmoetdedrukvandeketel.
Daarvoorzijnruimte,ontspanningeneen
langetermijnbliknodig.Leerachterstanden
moetenwenietalseengeïsoleerdprobleem
zien,maar insamenhangmetdebredere
sociaal-emotioneleontwikkeling,motivatie,
veiligheidenhetwelzijnvanjongeren.

Het belangrijkste is dat iedereendiedit
nodigheeft extra tijdwordt gegund.Voor
sommigen volstaat bijspijkerenopeen
zomerschool ofwat bijles.Maar voorde
meesten is structureelmeer tijd, rust en
aandachtnodig. Bijvoorbeelddoor extra

kleutertijd, een ‘groep9’ opdebasisschool
of verlenging vandebrugklas.Het is goed
dat deTweedeKamer vorigeweek een
motie aannamommbo’ers enhogeron-
derwijsstudenteneen jaar extra studietijd
te geven, zonder extra kosten. En voor af-
gestudeerdenmoetener vouchers komen
omverder te leren, vakmanschap te verdie-
penof voor omscholing.

FLEXIBILITEIT
Wel is het zaak vast tehoudenaancentra-
le toetsen enexamens, als ijkpuntendie
laten zienwaar leerlingenen studenten
staanenwat ze voorhunontwikkeling
verdernodighebben.Maarmaak zeflexi-
beler.Door spreiding vande toets- en exa-
menstof enafnamemomenten, en simula-
tie of portfolio’s bij praktijkexamens. En in
hethoger onderwijs door soepele omgang
metdecentrale selectie, bindend studiead-
vies endeharde ‘bachelor-master-knip’.

Het zoumooi zijn als hetNationaal Pro-
grammaOnderwijs naCorona steungaat
bieden inde vormvanmeermenskracht
—datheeft vanwegehet lerarentekort
de grootste prioriteit—,meerwettelijke
ruimte enmeer ruimte voorbeproefde
aanpakken.OokmoetdeOnderwijsin-
spectie anders gaankijkennaar rende-
ment.Dankunnen leraren endocenten
metmaatwerkdebenodigde extra tijd,
rust enaandacht organiseren.

De coronapandemie is nogniet voorbij
ende toekomst is ongewis. Juist daarom is
het zaakmet een langdurende engerichte
nationale aanpakde zorgenen stress in
het onderwijs te verminderen enmotivatie
enplezier terug tebrengen.Dat biedt kin-
deren en jongeren zinvolle onderwijsjaren
en toekomstperspectief.

O N D E RW I J S

Haal bij scholieren en studenten de druk vande ketel
$ Schadebij
scholieren en
studentendoor
onderwijs
online neemt
snel toe

$ Zorg voor
meer ruimte,
ontspanning en
tijd in het
onderwijs

$ Nationale
aanpak voor de
lange termijn
noodzakelijk

Zorg voor
extra
kleutertijd,
een ‘groep
9’ op de
basisschool,
en een
verlenging van
de brugklas
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