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woord vooraf

Tijdens het verzamelen van de artikelen 
voor de nieuwste idee over onderwijs braken  
de eerste coronagevallen uit in Nederland. 
Rond het versturen van de artikelen naar vorm-
gever en drukker was de ‘intelligente lockdown’ 
een feit. Inhoudelijk blijft de thematiek van 
deze idee (‘waarom onderwijs?’) onverminderd 
actueel, juist voor een onderwijspartij als D66. 
En ondanks dat idee een tijdschrift is dat zich 
richt op de lange termijn en dus niet afhan-
kelijk is van de waan van de dag, leek het ons 
waardevol om juist met dit thema een vinger 
aan de pols te houden. Want juist op het gebied 
van onderwijs scherpt de huidige coronacrisis 
namelijk een aantal centrale sociaal-liberale 
vraagstukken aan, met name op het gebied van 
kansenongelijkheid. 

We hebben er daarom voor gekozen om een 
digitaal cahier toe te voegen aan de idee, met 
een aantal reflecties op onderwijs in tijden 
van corona. U vindt daarin drie artikelen over 
kansenongelijkheid van Mark van Ostaijen, 
Susanne Dallinga en Han Entzinger. 

De coronacrisis beïnvloedt ons leven van  
alledag en dat geldt ook voor degenen die 
werkzaam zijn in het onderwijs. In dit cahier 
vertelt Mendeltje van Keulen tenslotte over  
de praktijk van alledag: digitaal college geven 
in tijden van corona. 

Ik hoop van harte, namens de voltallige  
redactie en redactieraad, dat deze artikelen  
u zullen inspireren en de nodige afleiding 
bieden in dagen van quarantaine. 

Joost Röselaers  hoofdredacteur idee 
joost.roselaers@d66.nl

Reflecties 
op onderwijs 
in tijden  
van corona



03Reflecties op onderwijs in tijden van corona · bijlage idee april 2020

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. 

Het is  
belangrijk  
om juist in  
tijden van  
corona  
oog te houden 
voor ons  
onderwijs
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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

Mark van Ostaijen  
is bestuurssocioloog 
en als universitair 
docent verbonden  
aan de vakgroep 
Bestuurskunde en 
Sociologie van de 
Erasmus Universiteit 
Rotterdam, en tevens 
voorzitter van de  
redactieraad van idee.

‘ De kinderen 
die toch al een 
problematische 
thuissituatie 
hebben, die  
raken we nu 
kwijt’
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Hoe social distancing 
de sociale samenhang 
bedreigt
— Susanne Dallinga

Ontwikkelingen duiden terwijl je er middenin zit, brengt altijd 
risico’s met zich mee. Zeker wanneer het een situatie betreft die niemand 
eerder heeft doorgemaakt. Planbureaus, economen en opiniemakers 
zijn daarom zeer voorzichtig met hun voorspellingen over de gevolgen 
van de coronacrisis. Dat we in een recessie belanden is zeker. Hoe lang 
die recessie duurt en hoe zwaar deze zal zijn, weet niemand. Tot die tijd 
houden we ons zo goed mogelijk aan de maatregelen die onze vrijheid 
beperken. 

Toch is er één terrein waar de gevolgen van social distancing al binnen 
enkele weken zichtbaar werden. Het thema van de nieuwe idee kon daar-
mee niet actueler zijn. Was kansenongelijkheid in het onderwijs al een 
probleem voordat het coronavirus de wereld over ging, met de overgang 
naar online onderwijs zijn de verschillen alleen maar groter geworden. 
Deze gevolgen zijn nu nog relatief onzichtbaar, maar kunnen zich nog 
jarenlang wreken. 

Opvallend was overigens hoe razendsnel het onderwijs-op-afstand werd 
opgezet toen de scholen hun deuren moesten sluiten. Van basisschool 
tot universiteit: een omslag die anders járen zou kosten, was nu in een 
week geregeld. Noodgedwongen weliswaar, maar niet minder imposant. 
Het leek, op de hectiek voor ouders om thuiswerken met thuisonderwijs 
te combineren na, vlotjes te verlopen. 

Binnen twee weken tekenden zich de ware problemen af. Want waar nor-
maal gesproken de schoolomgeving de gelijkmakende factor is, bepaalt 
nu de thuissituatie van het kind de snelheid van ontwikkeling. Experts 
noemen dit al een verlengd schoolvakantie effect. Wanneer kinderen 
over onbepaalde tijd weer naar school mogen, krijgen leraren te maken 
met kinderen die een normale of zelfs snellere ontwikkeling hebben 
doorgemaakt en kinderen die een achterstand hebben opgelopen. Er 
tekent zich een scheidslijn af tussen kinderen uit kansrijke en kansarme 

Was kansen- 
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gezinnen: verschil in taalontwikkeling, in hulp bij schoolwerk, in de 
mate van rust en veiligheid. En niet te vergeten: het verschil in beschik-
baarheid van digitale middelen. 

Maar is er is meer. UvA-onderzoekers Louise Elffers, Herman van de 
Werfhorst en Bo Paulle wijzen op het wegvallen van de eindtoets in  
groep 8. 1 Vanuit D66 wordt vaak kritiek geuit op dit selectiemoment, 
maar deze eindtoets dient wel vaak als neutralisator van het (vaak 
onterecht lager uitvallende) schooladvies bij leerlingen uit kansarme 
gezinnen. Ook het wegvallen van het centraal eindexamen doet een  
neutraliserend effect uit het proces verdwijnen. 

We wisten al dat kansengelijkheid soms om ongelijke behandeling 
vraagt. Want niet iedereen heeft dezelfde achtergrond en voorzieningen. 
Het maakt voor school en crèche-gaande kinderen wel degelijk uit hoe 
je thuissituatie eruit ziet. Dat wordt nu pijnlijk zichtbaar. Het betekent 
niet dat we ontwikkeling moeten afremmen bij kinderen die nu sneller 
vooruitgaan. Maar wél dat we juist op dit moment moeten investeren in 
die groep die dreigt over een paar maanden met een achterstand terug  
op school te komen of onterecht een lager schooladvies krijgt. 

Scholen, gemeenten en bedrijven stellen al extra laptops beschikbaar  
aan minderbedeelde huishoudens. Maar daarmee zijn we er nog niet. 

Daarom doe ik twee oproepen:
— Ten eerste om het onderwijsgevend personeel voorrang te laten geven 
aan kansarme leerlingen gedurende de periode van thuisonderwijs, 
indien mogelijk door het beschikbaar stellen van studieruimte in het 
schoolgebouw – uiteraard voor zover de regels voor het behouden van 
afstand dit toelaten – en deze begeleiding zo lang mogelijk te laten door-
lopen tot aan het nieuwe schooljaar. 
— Ten tweede: deze begeleiding in de zomer te ondersteunen met gratis 
begeleiding door erkende huiswerkinstituten, zodat docenten worden 
ontlast en er geen extra drempel is voor kinderen uit kansarme gezinnen. 

We zijn allemaal één, klinkt de slogan tijdens de coronacrisis. Maar zoals 
Henk Pijlman in deze idee beschrijft, wordt de sociale samenhang be-
dreigd als het onderwijs haar maatschappelijke opdracht niet meer kan 
vervullen. We zijn pas één als ieder kind gelijke kansen tot ontwikkeling 
heeft, en zo ver zijn we nog lang niet. 1

1 | https://www.uva.nl/
shared-content/faculteiten/
nl/faculteit-der-maatschappij 
-en-gedragswetenschappen/ 
nieuws/2020/03/welke 
-impact-hebben-de-corona 
maatregelen-op-onderwijs 
ongelijkheid.html?origin= 
C7qo0vSuQiCeMfPYaosIew 

Susanne Dallinga 
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https://www.uva.nl/shared-content/faculteiten/nl/faculteit-der-maatschappij-en-gedragswetenschappen/nieuws/2020/03/welke-impact-hebben-de-coronamaatregelen-op-onderwijsongelijkheid.html?origin=C7qo0vSuQiCeMfPYaosIew
https://www.uva.nl/shared-content/faculteiten/nl/faculteit-der-maatschappij-en-gedragswetenschappen/nieuws/2020/03/welke-impact-hebben-de-coronamaatregelen-op-onderwijsongelijkheid.html?origin=C7qo0vSuQiCeMfPYaosIew
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‘ Never let  
a good crisis  
go to waste’
— Han Entzinger

Anderhalf miljard kinderen verspreid over de hele wereld gaan 
door de corona-pandemie niet naar school. Stel je eens voor wat dat  
op termijn betekent voor de kansen van veel van die kinderen, vooral  
in ontwikkelingslanden! Voor hen geen thuisonderwijs via internet om  
de doodeenvoudige reden dat zij geen toegang daartoe hebben. Onge-
twijfeld zal een deel van hen als de crisis eenmaal ten einde is niet  
meer terugkeren naar school: een verloren generatie, die de naweeën  
van corona nog lang voelbaar zal maken.

Gelukkig is de kans daarop in Nederland aanzienlijk kleiner dan in veel 
andere landen, al moeten we vrezen dat door corona de kansenongelijk-
heid ook hier eerder zal toe- dan afnemen, zeker op de kortere termijn. 
Het is al vele malen gesignaleerd in de afgelopen weken: kinderen die 
al op achterstand staan, worden extra getroffen als zij niet naar school 
kunnen. De vele alternatieven voor het klassikaal onderwijs die dankzij 
enorme krachtsinspanningen en een flinke dosis creativiteit van docen-
ten nu als bij toverslag zijn ontwikkeld, bereiken hen minder gemakke-
lijk dan de kinderen uit meer kansrijke milieus. Zij zijn kleiner behuisd, 
hebben minder vaak toegang tot onlineactiviteiten, beschikken dikwijls 
niet over een eigen laptop of hebben ouders die hen niet kunnen helpen 
omdat die zelf laag zijn opgeleid dan wel de taal niet spreken. Juist voor 
deze kinderen dreigt – uitzonderingen daargelaten – een razendsnelle 
terugval in kennis omdat zij onvoldoende worden uitgedaagd. Gewoon-
lijk is zo’n terugval al goed merkbaar na de zomervakantie, dus laat staan 
na een lockdown van wellicht enkele maanden. 

Toch ben ik op de langere termijn wat minder pessimistisch. Ernstige 
crises blijken, zeker achteraf bezien, wel vaker een keerpunt te zijn in 
maatschappelijke ontwikkelingen. Zo zou deze crisis wel eens kunnen 
leiden tot een blijvend veel intensiever gebruik van digitale middelen in 

Deze crisis  
zou wel eens 
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gebruik van  
digitale middelen  
in het onderwijs
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het onderwijs, en wel in vormen die ook kansarme kinderen ten goede 
kunnen komen. Digitalisering van het onderwijs zal een meer gediffe-
rentieerde benadering van leerlingen en een toespitsing op specifieke 
groepen, zoals niet-Nederlandstaligen of vluchtelingen mogelijk maken. 
Ook voor inburgerings- en volwassenenonderwijs zie ik grote kansen, 
uiteraard op voorwaarde dat iedereen over voldoende digitale vaardighe-
den bezit. Vergaderend Nederland leert deze weken de voordelen – alleen 
al de tijdsbesparing! – van digitaal confereren kennen; in onderwijsland 
zal de digitalisering hoogstwaarschijnlijk ook een flinke impuls krijgen, 
zowel in Nederland als ver daarbuiten.

Ook zou deze crisis kunnen leiden tot een herwaardering van beroepen 
die nu cruciaal blijken om de samenleving niet helemaal tot stilstand 
te brengen: verpleegkundigen, schoonmakers, maar ook leraren, om 
maar enkele nieuwe ‘helden van de samenleving’ te noemen. Veel van 
die beroepen zijn geleidelijk in status gedaald, er is fors op bezuinigd en 
hun arbeidsvoorwaarden zijn verslechterd, zeker relatief. Nu is gebleken 
hoe onmisbaar ze zijn, zullen na de crisis de looneisen op tafel komen 
en zal de druk om die te honoreren groter zijn dan voordien. Voor het 
onderwijs betekent dit dat structureel meer geld beschikbaar zal moeten 
komen, en dat geld kan alleen maar tot kwaliteitsverbetering leiden  
– een oude wens van D66 trouwens.

En tenslotte zien we in deze tijden van spanning en onzekerheid dat veel 
verwachtingsvolle blikken plotseling weer op de overheid worden ge-
richt. De burger vraagt om krachtig optreden en opeens blijken tientallen 
miljarden extra aan publieke middelen beschikbaar om nog meer ellende 
te voorkomen, met name om flexwerkers en middenstanders te com-
penseren, maar ook om grote bedrijven als de KLM in de lucht te houden 
(zij het even niet letterlijk). Het neoliberale laissez-faire, zo kenmerkend 
voor de afgelopen decennia, lijkt plotsklaps een socialer gezicht te krijgen 
– ook hier een ontwikkeling die D66 alleen maar kan toejuichen. 

Verschillende historici hebben erop gewezen dat na een oorlog of een 
epidemie vaak structurele veranderingen kunnen worden doorgevoerd 
die onder meer normale omstandigheden onmogelijk leken, vooral 
doordat de – democratisch gelegitimeerde – greep van de overheid op de 
samenleving sterker wordt. Dit type veranderingen leidt bijna altijd tot 
meer kansengelijkheid. Denk aan het Marshallplan en de invoering van 
veel socialezekerheidswetgeving in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. 
Ik mag niet hopen dat de wereld even berooid uit de huidige coronacrisis 
tevoorschijn komt als destijds uit die oorlog. Laten we in elk geval het 
toen ook al door Churchill gebruikte adagium ‘never let a good crisis  
go to waste’ straks goed in gedachten houden. 1 Han Entzinger  
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Onderwijs dat begint  
bij de docent computer 
— Mendeltje van Keulen 

Als lector (praktijkprofessor) ‘Changing role of Europe’ is mijn 
leeropdracht om studenten in het hoger onderwijs te verbinden met 
de werkpraktijk. Dat doe ik door Europese onderzoeks- en praktijkop-
drachten van bedrijven en organisaties – en in het onderwijs. Studenten 
bedrijfskunde, bestuurskunde, rechten of internationale betrekkingen 
weten vaak verrassend weinig over hoe de Europese Unie in de praktijk 
(niet) werkt. Lesstof blijft academisch en abstract: de EU is iets met lan-
den, commissies, ministerraden en parlementen die vergaderen in een 
driehoek, of was het nu een schaakbord? – affijn: multilevel governance, 
in theorie. De praktijk is natuurlijk dat tienduizenden Nederlanders, 
miljoenen Europeanen bij bedrijven, gemeenten of kennisinstellingen 
Europese samenwerking dagelijks handen en voeten geven. Hoe dan?
 
Dat praktische kennis-hiaat geldt niet alleen studenten. Vaak gehoord na 
Europa-workshops aan professionals is de verzuchting dat “we dit toch 
gewoon op school hadden moeten leren?”. Dat is nog niet zo eenvou-
dig. Aan geweldige lespakketten geen gebrek. En in een (overtekende) 
workshop van Prodemos voor docenten maatschappijleer gaven zij aan 
hun klas graag meer te willen vertellen over Europese samenwerking. 
Onderwijs over de Europese Unie leidt ook niet per se tot een positieve 

Alles in het onderwijs begint bij de docent, zoals  
in dit idee themanummer door prof. Paul A. Kirschner  
wordt gesteld: het medium is ondergeschikt. Zo  
zullen duizenden docenten het sinds 16 maart niet 
hebben ervaren. Als gevolg van de corona-maatregelen  
begint en eindigt alle onderwijs dezer dagen bij een 
schermpje. Via Teams, Zoom, Classroom, Kaltura of 
Blackboard moeten het vak, de syllbus, het curriculum 
en de toets worden uitgerold. Omdat mijn keuzevak 
aan de universiteit Leiden vorige week van start ging, 
moest ik er ook aan geloven. Een impressie.
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blik op Europese integratie 1 (dit om kritiek van Eurosceptici voor te zijn). 
Het zorgt wel voor een ‘normalere’ inbedding en omgang met Europese 
zaken. Maar helaas … het ontbreekt het onderwijs structureel aan tijd. Zo 
valt Europa-kennis in veel organisaties (gemeenten, fracties, redacties, 
bedrijvenkoepels, ministeries, scholen) in een groef – een specialisatie 
waarvoor persoonlijke belangstelling de doorslag geeft. ‘Ik studeer toch 
geen Europese, maar nationale bestuurskunde, mevrouw!’ riep een vermoei-
de studente mij eens verontwaardigd toe.
 
Terug naar mijn online vak, waarin ik studenten via academische arti-
kelen en inleidende colleges voorbereid op gesprek met professionals in 
de Europese samenwerking. Normaliter in werkbezoeken, bijvoorbeeld 
aan de Tweede Kamer, om te laten horen hoe een deel van het nationale 
debat een Europese dimensie heeft. Helaas kan ook daar nu geen sprake 
van zijn. Gelukkig zijn mijn gastdocenten (een Kamerlid, een Europarle-
mentariër, een journalist) inmiddels ook gepokt en gemazeld in digitaal 
vergaderen. En door het uitvallen van evenementen is er zelfs meer tijd 
om ervaringen te delen. Zo bediscussiëren we met een EU-expert van de 
Rekenkamer de overeenkomsten tussen de Eurocrisis en de coronacrisis. 
Dat was immers ook een tijd waarin in haast grote beslissingen wer-
den genomen, die op termijn minder democratisch uitpakken. Dat met 
studenten nu bespreken in een virtueel klaslokaal is een zegen – en het 
gesprek had ook online verrassend veel diepgang. Toch kan ik niet wach-
ten om mijn studenten in het echt te ontmoeten, voor dat non-verbale 
contact – een knikje, een knipoog, maar vooral: die vonk, die onderwijs 
voor mij tot een passie maakt. 1
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1 | https://blogs.lse.ac.uk/
politicsandpolicy/brits 
-know-less-about-the-eu 
-than-anyone-else/

https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/brits-know-less-about-the-eu-than-anyone-else/
https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/brits-know-less-about-the-eu-than-anyone-else/
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