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Om het coronavirus in te dijken moesten de afgelo-

pen weken niet alleen winkels en bedrijven sluiten,

maar ook een van de hoekstenen van onze maat-

schappij: de scholen. Voor het eerst sinds mensen-

heugenis gingen op 16 maart alle Belgische scholen

collectief dicht. Hoogleraar Nadine Engels (VUB) kijkt

naar de gevolgen voor het Brusselse Nederlandstalige

onderwijs. “Er is zo veel dat leerlingen op school

halen dat niet te maken heeft met leerstof, dat ze nu

moeten missen.” — SARA DE SLOOVER

ormaal is de paasvakantie een

rustpunt in de drukke schoolkalender.

Maar dit keer zijn de onderwijsnetten

druk in de weer om manieren te
zoeken om van een afstand les te kunnen geven.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts

(N-VA) vroeg om in het scenario van een verdere
sluiting na de paasvakantie niet nog méér

leerweken verloren te laten gaan.

Al die ongeziene ontwikkelingen betekenen

ook drukke tijden voor hoogleraar onderwijskun-

de Nadine Engels (57), hoofd van de leraren-

opleiding aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).
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Onderwijs
EXPERTE NADINE ENGELS SCHAT

DE GEVOLGEN VAN DE SCHOOLSLUITING VOOR

BRUSSELSE JONGEREN IN

oktober 2019 ook jarenlang hoofd van het

Lokaal Onderwijsplatform (LOP) voor het

Brusselse basisonderwijs. Het LOP probeert alle

leerlingen gelijke onderwijskansen te bieden,

onder meer door de inschrijvingsprocedure voor

het Brusselse Nederlandstalige onderwijs in

goede banen te leiden.

Een maand geleden gingen alle Belgische
scholen dicht. Had het onderwijs noodplannen
klaarliggen voor lange periodes van afstands-
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al lang blended learning in te voeren: een combi-
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aanbod, maar het komt moeilijk van de grond.
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ENGELS: Dat betekent niet dat ze de taal meteen
kwijt zijn. Het zal moeite en tijd kosten om dat
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al lang blended learning in te voeren: een combi-
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al lang blended learning in te voeren: een combi- zijn de mogelijkheden tot leerkrachten nu ook
natie van onlineonderwijs en een face-to-face- interactie enigszins , II

aanbod, maar het komt moeilijk van de grond. beperkt. Bovendien gaat weleens een applaus.* '
Leraren moeten daarvoor hun overtuigingen over het veel trager. In een klas
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NADINE ENGELS

M
Het maakt dat ze de zorgen die ze in hun rugzakje

dragen, even kunnen laten rusten. Dat dat wegvalt,

heeft op termijn misschien zwaardere gevolgen dan
het feit dat het intensief schoollopen op het gebied
van leerstof een paar maanden stil zou liggen.

In sommige moeilijke thuissituaties is naar school

gaan ook een beetje een ontsnapping. Als dat wegvalt,

en kinderen wonen ook nog eens kleinbehuisd en
mogen nauwelijks naar buiten, dan weegt dat heel

zwaar.
We zitten in een catch 22. Als we geen fysiek

contact met leerlingen kunnen hebben, en ook de

digitale hulpmiddelen ontbreken, zijn ze geïsoleerd.
Daarom moet wie dat kan, bijdragen om digitale

middelen te bezorgen. Ik lees op internet getuigenissen

van leraren die online afspreken met groepjes leerlin-

gen, en die vertellen hoe goed het de kinderen doet om
hun klasgenootjes te kunnen zien en spreken.

Wat nu met de rest van dit schooljaar? Wat moet er
gebeuren als de scholen weer openen?
ENGELS: Ik denk dat er nu geen sprake van is om de

zomervakantie in te korten. Het grootste probleem zijn
natuurlijk de leerlingen die nu in het zesde leerjaar of

laatste middelbaar zitten, die op een of andere manier

moeten afstuderen.

Voor de andere jaren vraag ik mij af of men niet
beter tot in juni doorgaat met leerstof aan te bieden.

We zijn in het Vlaamse systeem kampioen in toetsen

en examens organiseren, terwijl in andere landen veel

meer met permanente evaluatie wordt gewerkt. Kijken
in welke mate de leerling klaar is om de overstap te

maken naar het volgende jaar is nu wellicht interessan-

ter dan gedetailleerd berekenen hoeveel punten op tien

ze scoren.
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