
 
 
Wat betekent onderwijs-op-afstand voor de opleiding en toekomst van onze kinderen? Ouders, 
jongeren, scholen en de politiek houden zich bezig met deze vraag. Het ligt niet in de lijn der 
verwachting dat het onderwijs na de zomervakantie weer zoals ‚vanouds’ kan doorgaan. Zouden 
we dat eigenlijk wel moeten willen? Rector Iedje Heere van het Merlet College in Cuijk geeft in een 
interview antwoord op deze vragen. 
 
Hoe hebt u de afgelopen periode ervaren? 
Door de coronacrisis werd het onderwijs plotseling gedwongen tot een andere vorm en vaak ook een 
andere invulling van onderwijs, namelijk het afstandsonderwijs. Vrijwel alles wat in het onderwijs 
vanzelfsprekend was, wat ons houvast  en zekerheid gaf, hebben we binnen een paar weken los 
moeten laten:  het schoolgebouw, de klaslokalen, les door een leraar voor de klas, schoolboeken, het 
lesrooster, wel of niet blijven zitten, het centraal examen en niet te vergeten alle activiteiten en 
excursies. Dit maakt veel los bij iedereen die betrokken is bij de school, van angst en frustratie tot 
hoop en (her)ontdekken van de dingen die er werkelijk toe doen in het leven.  
De situatie laat ons allemaal op een andere manier naar ons onderwijs kijken, geeft nieuwe inzichten 
en nodigt tegelijkertijd uit om deze onderwijspraktijken van alle kanten te belichten en te toetsen 
aan de waarden die we hebben. Het zet ons aan het denken over het nut en de noodzaak, het 
waarom en het waartoe van ons onderwijs: wat is daadwerkelijk de bedoeling  en wat betekent dat 
voor hoe we er vanaf nu mee om willen gaan? 
 
Zijn er leerachterstanden en zo ja wat gaat uw school hieraan doen?  
De media staan momenteel vol met de zorgen over de grote ‘leerachterstanden’ die kinderen in deze 
periode oplopen, en wat we daar aan moeten doen. Om deze vraag echter goed te kunnen 
beantwoorden moeten we eerst wat dieper graven: 



1. Wat verstaan we onder leerachterstand? 
2. (Bij wie) is er daadwerkelijk een leerachterstand? 
3. En als er sprake is van een leerachterstand, hoe erg is het dan? 

 
We moeten ons blijven afvragen wat belangrijk is om te leren, hoe we kinderen optimaal kunnen 
ondersteunen in hun ontwikkeling en hoe school datgene kan aanvullen wat thuis niet kan bieden. 
Het is een feit dat er kinderen en gezinnen zijn voor wie deze situatie ronduit rampzalig is en we 
moeten daar maximaal aandacht voor hebben en blijven houden. Die opdracht is niet verandert, dat 
deden we al en doen we nu nog steeds. Er zijn echter ook leerlingen die zich veel meer hebben 
kunnen ontwikkelen dan ze ooit op school binnen het klaslokaal konden doen. 
Laten we onze leerlingen niet meer in een cognitief hokje stoppen door ze te blijven meten aan het 
gemiddelde kind (de norm). Maar vergelijk een kind met zichzelf, immers elk kind is uniek, leert op 
zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Dit betekent concreet dat we meer maatwerk moeten 
leveren en dan hoeven we niet meer te spreken van achterstanden. Je brengt samen met de leerling 
de leerroute in beeld die past bij jouw ontwikkeling. Het doel van onderwijs en ontwikkeling is 
immers leren ontdekken wie je bent, waar je voor staat en waar je naartoe wilt in het leven, je eigen 
unieke en volledige potentieel leren ontketenen. Samen leren leven en eigenaarschap leren nemen 
over je eigen leven.  
 
Zijn er ook leerlingen die voordelen ondervinden van het volgen van thuisonderwijs? Die beter 
gaan presteren?  
Zoals ik al aangaf leert elk kind op zijn eigen manier en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Binnen 
het huidige klassikale onderwijssysteem is veel gestandaardiseerd in tijd, ruimte, leerinhoud, doel, 
middelen en normen. Veel scholen zijn inmiddels bezig met de omvorming  naar meer maatwerk 
voor leerlingen te bieden, zo ook het Merletcollege. Tijdens de coronacrisis zien we dat onze 
leerlingen meer ruimte krijgen en nemen vanuit de eigen behoefte en motivatie. Ze zijn niet 
afhankelijk van de klas, ze hoeven niet te wachten op uitleg en ze kunnen meer hun eigen tempo 
bepalen. Nieuwe creatieve ideeën ontstaan waardoor leerlingen op een andere manier worden 
uitgedaagd. Allemaal positieve ontwikkelingen die we kunnen gebruiken om ons onderwijs te 
verbeteren. En ja, sommige leerlingen gaan hierdoor effectiever leren en dus beter presteren.  

 
Kunt u aangeven of er plannen/ideeën/mogelijkheden zijn voor deze leerlingen om de voordelen 
die ze nu ondervinden te behouden?  
We zitten in een situatie die ons dwingt om iets nieuws te doen. Dit is het moment om input te 
verzamelen en te achterhalen wat goed gaat en wat beter kan. De bevindingen van de leerlingen, 
ouders en onze medewerkers over het afstandsonderwijs (online leren) gebruiken we om ons 
onderwijs te verbeteren en aan te passen. We leren op dit moment veel van elkaar. Niet alleen delen 
we onze ervaringen binnen het Merletcollege (drie scholen) maar zeker ook op verenigingsniveau 
(OMO bestuur) staan we in nauwe verbinding met elkaar en worden positieve ervaringen snel 
gedeeld. Het is nog te vroeg om al conclusies te trekken maar zeker is dat we de positieve ervaringen 
zullen gebruiken om ons onderwijs te verbeteren en aan te passen. 

 

De corona-crisis heeft een nieuwe impuls gegeven aan de mogelijkheden om vanuit huis te werken 
waar dat eerst door veel werkgevers niet toegestaan was. De overheid zet erop in dat dit deels 
behouden blijft na de corona-crisis, meer flexibiliteit in de werklocatie en in de werktijden onder 
andere om de spits te ontzien. Dit soort geluiden horen we (nog) niet vanuit/over het onderwijs.  



Heeft het verzorgen van thuis-onderwijs ook inzichten opgeleverd waaruit blijkt dat het wellicht 
handiger/beter/noodzakelijk wordt om de wijze waarop het onderwijs verzorgt wordt te herzien? 
Wat we echter niet moeten vergeten is dat leren een sociaal proces is. Eens te meer blijkt hoe 
belangrijk school is als sociale ontmoetingsplek. Leerlingen willen gezien worden en missen de 
interactie met klasgenoten en docenten.  

Echter wanneer we uitgaan van het feit dat elke leerling uniek is moeten we ons onderwijs flexibeler 
maken. Bijvoorbeeld door het onderwijs meer tijd- en plaatsonafhankelijk aan te bieden. Flexibel 
onderwijs kan te maken hebben met wat leerlingen leren (inhoudelijke keuzevrijheid) en hoe 
leerlingen leren (eigen tempo, niveau en leerstrategie). Organiseren van flexibel onderwijs is echter 
een ingewikkeld proces. Daarom is het zo belangrijk om onze ervaringen die we nu ten tijde van de 
coronacrisis opdoen te inventariseren. Laten we van beide systemen het goed behouden en verder 
uitwerken om ons onderwijs verder te optimaliseren. Want onze leerlingen verdienen het beste 
onderwijs. 


