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Onderwijs  
op grote afstand
— Mark van Ostaijen

Mijn colleges heb ik opgenomen en online geplaatst, mijn scriptiebe-
geleiding verloopt via Zoom en mijn studenten nemen hun interviews af 
via Skype. Mijn collega doet aan ‘home schooling’ terwijl zijn kinderen 
via ‘early Einstein’ (sic!) iedere dag blijven rekenen, taal oefeningen doen 
en topografie krijgen. 

In tijden van corona moet ik vaak denken aan de Duitse socioloog 
Norbert Elias. Hij stelde dat de meest vergaande vorm van dwang, niet 
externe dwang (Fremdzwang) maar zelfdwang (Selbstzwang) is. Elias zag 
dat drift en affectregulatie, en dus vormen van conditionering en disci-
plinering, bepalend zijn voor vormen van beschaving. 

Als ik virtueel om me heen kijk naar mijn studenten en scholieren van 
mijn collega’s, zie ik vooral die vorm van zelfdisciplinering. Niet alleen 
in het ons houden aan de anderhalve meter afstand, maar ook wat betreft 
onderwijs op afstand. Het corona virus toont onderwijs weer als klassie-
ke vorm van ‘onderricht’. Het africhten, het conditioneren en discipli-
neren van kinderen tot zelfverantwoordelijke scholieren en studenten. 
Het is juist deze verinnerlijking en dus die zelfdwang die een vorm van 
beschaving toont. En dat vooralsnog allerlei dystopische scenario’s, zoals 
we die aantreffen in de boeken van Camus en Saramago, uitblijven.  

Maar het is belangrijk om juist in tijden van corona oog te houden voor 
ons onderwijs. Want de enige vorm van scholing waar iedereen zich nu 
nog zorgen over lijkt te maken is samenscholing.

Zodoende, tot zover deze naïeve lofzang. Want mijn studenten, de zo-
nen en dochters en scholieren van mijn collega’s zijn allesbehalve een 
dwarsdoorsnede van schoolgaand Nederland. Het is een bevoorrechte 
en geprivilegieerde groep, die over voldoende sociaal kapitaal beschikt 
waardoor zij deze vorm van zelfdwang kunnen etaleren. Deze bevoor-
rechte kinderen zijn uiteraard niet de scholieren die het hardst geraakt 
zullen worden door deze corona-crisis. 
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Degene die hard geraakt zullen worden zijn de zonen en dochters van 
pappa’s en mamma’s die overleven met precair werk, die rondhangen  
in een woning die daar te klein voor is, die geen stabiel internet  
hebben, laat staan een goede computer om huiswerk op te maken.  
Het is zoals een middelbare schooldocent recent in de Volkskrant stelde: 
“De kinderen die toch al een problematische thuissituatie hebben, die raken 
we nu kwijt. We hebben meerdere leerlingen die nu al twee weken niet online 
komen opdagen. We bellen er achteraan, maar we kunnen ze uiteindelijk niet 
dwingen naar de les te komen”. 

Leuk om die zogenaamde digitale revolutie te huldigen, maar die digital 
divide komt dubbel zo hard aan bij degene die dat juist niet kunnen heb-
ben. Want de toch al goede leerling, de pientere student en de studiebol, 
die vangen dit moeiteloos op. Het zijn juist degene zonder zelfdwang, 
die uiteindelijk op een nóg grotere afstand worden gezet. ‘Onderwijs op 
afstand’, het kon in deze tijden niet treffender of cynischer worden ge-
formuleerd. Want hoeveel ongelijkheid accepteren we? Hoeveel verschil 
mag het coronavirus versterken in de klas? En bij wie ligt ons mededo-
gen? Hierover nadenken is nadenken over nieuwe vormen van solidari-
teit, zoals Rob Jetten recentelijk stelde.

En inderdaad, dat is niks nieuws. We weten al heel lang dat onderwijs 
ongelijkheid bevordert, zoals Louise Elffers in deze idee het onderwijs 
als ongelijkheidsmachine beschrijft. Maar wat wel nieuw is, is dat het 
corona-virus geen incidentele verandering maar een structurele versterking 
zal zijn van deze onderwijs-ongelijkheid. Daarmee is de corona-crisis 
niet de Grote Gelijkmaker zoals historici wel vaker over grote crises spre-
ken. Integendeel, de coronacrisis toont zich als de grote verschilmaker. 
De maatregelen rondom het corona-virus zullen geen afwijking, maar 
een bevestiging vormen op wat al een staande praktijk was: onderwijs als 
Grote Verschilmaker. En dat is alarmerend en zorgwekkend.

Voortbordurend op dat inzicht kunnen we de stelling over politiek van 
Carl von Clausewitz herzien. Hij stelde dat een ‘oorlog de voortzetting is 
van de politiek maar dan met andere middelen’. Als we die gedachte toe-
passen op het huidige onderwijs dan vormt de corona-crisis de voortzet-
ting van de structurele ongelijkheid binnen ons onderwijs maar dan met 
andere middelen. En dat is – op z’n minst – tragisch. 

In tijden van crisis wordt de abnormaliteit van het alledaagse ineens 
pijnlijk en duidelijk zichtbaar. Het is zoals Albert Camus schrijft over de 
pest: ‘We leven in een absurde wereld, maar het is zaak je van die absur-
diteit bewust te worden.’ Ik wens u veel wijsheid met de nieuwe idee in 
deze kraakheldere en absurd verwarrende tijden. 1
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