8 // NATIONALE ONDERWIJSWEEK KRANT // NAJAAR 2021

Nationale Onderwijskrant najaar 2021

Hoe zorgen we dat leerlingen
niet de dupe worden van de
coronacrisis?

COLUMN //////////////////////////////////////////////////////////////////

Toekomstmuziek

O

f je het nu hebt over een nieuw curriculum, over
selectie in ons onderwijsstelsel, over opgelopen
leerachterstanden in corona-tijd of over leraar
competenties, er komt altijd een moment waarop
iemand uitroept: maar wat willen we dan eigen
lijk met ons onderwijs? Kennelijk is het antwoord
op die vraag belangrijk om samen verder te komen. Waartoe
dient ons onderwijs? We hebben wel leerdoelen geformuleerd,
op allerlei niveaus voor allerlei leerlingen en we hebben ook
eindexamens waarin van alles getoetst wordt dat kennelijk van
belang is. Maar waarvan zijn die een uitdrukking? Wat willen
we eigenlijk bereiken met al die schooljaren waartoe we onze
leerlingen verplichten? Een echt antwoord op die vraag hebben
we lang veilig in het midden van de tafel laten liggen, voor een
ieder om in eigen kring te beantwoorden.

Daar kwam verandering in toen Gert Biesta een jaar of wat
geleden nadrukkelijk drie doeldomeinen voor het onderwijs
formuleerde: kwalificatie, socialisatie en subjectificatie. Er ging
een zucht van verlichting door het onderwijs. Eindelijk sprak
iemand duidelijke taal, en ach ja, natuurlijk: onderwijs kent
meerdere functies, het is een kwestie van balans. Ineens ook
realiseerden we ons hoe we in de afgelopen jaren in het smalle
karrespoor van kennis en kwalificatie geraakt waren. Hoe we
de rest – persoonsvorming, maatschappelijke redzaamheid,
solidariteit, de scheppende mens – er maar een beetje bij
lieten hangen. Noodgedwongen. Je kunt je onderwijs-uur ook
maar één keer gebruiken en het resultatendictaat vanuit de
overheid is dwingend.
Maar met ‘Biesta’ hadden we iets in handen gekregen. ‘Maar
wat willen we dan met ons onderwijs?’ werd een vraag die
menigeen inmiddels routineus beantwoordt: ‘Het gaat om de
‘drieslag van Biesta’: kwalificatie, socialisatie, subjectificatie.’
Drie woorden, waaraan het trouwens nog helemaal niet zo
eenvoudig inhoud geven is. Maar dat conceptuele moeras
fietsen we even voorbij.
Er is iets anders dat aandacht gaat vragen. Kijk, binnen onze
sector is het gesprek wel opgestart: we willen meer evenwicht
en samenspel tussen het leren om te kwalificeren en het leren
om mens te worden tussen de anderen. We zoeken naar
manieren om het hierover enigszins met elkaar eens te worden.
En we proberen de koers van grotere en kleinere beleidstankers
te beïnvloeden. Maar hoe staat het eigenlijk met de doel
domeinen van onze samenleving? Wat betekenen kwalificatie,
socialisatie en subjectificatie daar? We willen op onze scholen
graag werken aan meer ruimte en eigenheid in de leerweg van
onze jongeren, maar kan de samenleving daaraan opvolging
geven met onbelemmerde mogelijkheden tot verder leren?
Gelooft de samenleving ook in haar burgers? Natuurlijk willen
we op de scholen graag werken aan burgerschap, solidariteit
en duurzaamheid, maar het valt niet mee om geloofwaardig te
blijven in een samenleving waar alles economische drijfveren
kent. Hoe ondersteun je de persoonsvorming of menswording
van leerlingen in een samenleving waarin systemen op grote
schaal de menswaardigheid in de verdrukking brengen?
Dus, samenleving, wat mag het onderwijs de komende tijd van
jou verwachten?
Renske Valk is o.a. hoofdredacteur
van het onderwijsmagazine Van
Twaalf tot Achttien en lid van de
denktank van het Nederlands
Instituut voor Onderwijs- en
opvoedingszaken NIVOZ.

Onderzoek en
innovatie in
bijzondere tijden
Natuurlijk ken je Cito van de eindexamens en toetsen. Maar
er gebeurt nog zoveel meer. Zo deed Kimberley Lek (31)
onderzoek naar leervertragingen in het basisonderwijs. En
Eva de Schipper (27) ontwikkelde een tool speciaal voor
examenleerlingen. “De omstandigheden motiveerden ons
meer dan ooit”, zo vertellen de onderzoekers van CitoLab.
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ragen, heel veel vragen. Die waren
er, toen de coronacrisis in 2020 het
onderwijs van de ene op de andere
dag overspoelde. Scholen zochten
antwoorden, maar Cito ook. Die
antwoorden móesten er komen,
maar vereisten wel een switch. Kimberley: “Het
toetsen op afstand was in de lente van 2020 een
van de eerste dingen die speelden. Want hoe deed
je dat als school eigenlijk? Het was best ingewik
keld met allerlei software. Zeker toen de centrale
examens vervielen en de schoolexamens nóg
belangrijker werden. Vanuit CitoLab besloten we
een bijdrage te leveren door onze kennis te delen,
heel toegankelijk. Het was een hectische tijd,
waarin we whitepapers en infographics schreven
en een online helpdesk inrichtten voor docenten.”
Onderwijs op afstand werd een onderzoeks
speerpunt
De kop was eraf, maar de crisis bleek nog lang
niet voorbij. Eva: “We hadden in die eerste fase
ondervonden dat we leerkrachten praktisch
konden helpen. Die insteek wilden we vast

houden. Eigenlijk was de vraag die ons continu
dreef: ‘Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen niet de
dupe worden van de omstandigheden?'" Kimberley
“We willen graag meedenken met het veld en een
waardevolle partner zijn. In coronatijd ontdekten
we hoe dat ook kan.”
Weten welke impact de coronacrisis had op
leerlingen werd een belangrijk onderzoeksspeerpunt voor Cito. De afgelopen maanden leverde dat
vier verschillende corona-onderzoeken op: twee
voor het basisonderwijs, één voor brugklassers
(voor de Staat van het Onderwijs) en één voor
VO-leerlingen.
Niet te hard juichen over ingelopen leervertraging
Kimberley was als hoofdonderzoeker betrokken
bij de onderzoeken voor het po (zie ook:
www.cito.nl/kennis-en-innovatie/actuele-themas/
impact-van-corona). “Ja, en dan kom je soms tot
verrassende resultaten”, vertelt ze. “We onder
zochten voor groep 4 t/m 7 de LVS-toetsmomen
ten van midden en eind 2020, en midden 2021.
Je kijkt dan dus naar de basisvakken rekenen,
spelling en begrijpend lezen. Zoals we een beetje
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Klaar voor de
toekomst
Kimberley Lek

Eva de Schipper

verwacht hadden, vonden we een duidelijke eerste
dip voor die vakken na de eerste lockdown. Maar
we zagen ook dat leerlingen die leervertraging
gedeeltelijk weer hadden weggewerkt na de
tweede lockdown. Daar hielden we niet per se
rekening mee, en is een groot compliment voor
leerkrachten, ouders en leerlingen.”
Mooie resultaten dus voor grote vakken in het
basisonderwijs. Is er ook een ‘maar’? Kimberley:
“Zeker. We mogen ons niet blindstaren op deze
uitkomsten. Want voor po-leerlingen zijn ook
andere vakken en vaardigheden belangrijk. De
vraag is in hoeverre de leergroei op rekenen,
spelling en lezen ten koste is gegaan van die
andere dingen. Dat je onderzoeksresultaten hebt,
is één ding. Je moet ze ook in context kunnen
plaatsen. Het is nog te vroeg om te juichen.”
Wat ken je al en wat moet je nog leren voor je
eindexamen?
De directe connectie met het onderwijs – in dit
geval VO-leerlingen – komt ook naar voren in
Eva’s innovatie: Examenkompas. Eva: “Er was
lange tijd twijfel of de centrale examens van 2021
door konden gaan in de reguliere vorm. Onder
tussen waren leerlingen ongerust. Ze maakten
zich zorgen of ze wel klaar waren en genoeg
voorbereiding hadden gehad. Op sociale media
kwamen veel berichten voorbij van leerlingen die
zich niet zeker voelden. Voor die groep wilden we
graag iets betekenen.”
Het was het begin van Examenkompas, een tool
die Cito kon ontwikkelen in samenwerking met
Kennisnet (Zie ook: www.cito.nl/kennis-en-inno
vatie/prototypes/projecten/examenkompas). Via
lerenvoorhetexamen.nl en posts op sociale media
van Cito zelf vond Examenkompas zijn weg naar
scholen. Duizenden leerlingen maakten er voor
hun examenvoorbereiding gebruik van. “Ik zou
er zelf ook wel blij mee zijn geweest”, aldus Eva.
“Examenkompas laat zien welke stof je al kent,
en wat je nog moet leren. Dat scheelt dus tijd en
geeft focus en vertrouwen.”
Leerlingen in moeilijke tijden ondersteunen
Voor Eva is Examenkompas om meerdere redenen
een belangrijke innovatie geweest. “Als onder
zoeker sta je vaak wat verder af van de praktijk.
Het was mooi om direct iets te kunnen betekenen
voor leerlingen. We hebben gewerkt met die
leerlingen voor ogen en wilden ervoor zorgen dat
ze het in moeilijke tijden wat makkelijker kregen.
Voor Cito zelf is Examenkompas ook een mooie
stap op weg naar gepersonaliseerd leren.”
Examenkompas is daarmee een geslaagd
voorbeeld van een innovatieproject in lastige
tijden. Net zoals de leervertragingsonderzoeken
aantonen hoe maatschappelijke vraagstukken
onderzoeksprojecten kunnen aansturen. Wat kan
het onderwijs nog meer verwachten van Cito,
coronatijd of niet? Eva: “We willen graag in wissel
werking met het onderwijs blijven werken, en

"Juf, juf! Waar gaan we het vandaag over hebben?" opgewonden
loopt Ibrahim* het lokaal binnen.
Ik kijk hem lachend aan. "Goed je weer te zien, vandaag ga je
een brief schrijven aan jezelf. Ga maar snel zitten, ik leg het zo
allemaal uit."
Ik geef dit uur Persoonsvorming & Socialisatie (P&S) aan mijn
mentorklas. We zijn op het Mundus College vijf jaar geleden
begonnen met het ontwikkelen van dit vak om invulling te geven
aan burgerschapsonderwijs. De leerlingen ontdekken er wie ze
zijn, waar ze voor staan en in wat voor wereld ze willen leven.
Ik werk op een school voor praktijkonderwijs en VMBO in
Amsterdam. Veel leerlingen komen het eerste jaar enorm
onzeker bij ons binnen. De combinatie van hun schooladvies
en ervaringen met discriminatie en armoede zorgt ervoor dat
de leerlingen weinig toekomst voor zichzelf zien. School zien
ze niet als een plek om te groeien, maar om te falen. Het is onze
missie om de leerlingen het vertrouwen in hun schoolsucces
terug te geven.
Ook Ibrahim kwam drie jaar geleden broos bij ons binnen. Op de
basisschool was hem al vroeg verteld dat hij niet kon rekenen.
Hij moest apart van de klas in andere boekjes werken. Op straat
werd hij regelmatig uitgescholden voor ‘kut-Marokkaantje’.
Ibrahim kreeg praktijkschooladvies, maar we plaatsten hem in
de VMBO-kansklas omdat we vermoedden dat er meer in hem
zat. In deze klas -de eerste in heel Nederland- kreeg hij een extra
jaar in de onderbouw van het VMBO. Hier kon hij rustig zijn
achterstanden wegwerken en samen met zijn klasgenoten
voor een VMBO-diploma gaan.

Voorbeeld van resultaten uit het onderzoek naar
leervertraging in het basisonderwijs, vakgebied
begrijpend lezen (Cito, mei 2021)

liefst nog meer. We zijn heel geïnteresseerd om
samen met het veld projecten op te pakken.”
Kimberley: “Helemaal mee eens. Cito kampt
met een hardnekkig beeld in het onderwijs:
we zijn mensen die toetsen maken. Deels is
dat natuurlijk zo, maar we doen en zijn zoveel
meer.”
Oproep voor scholen: kan CitoLab iets voor
jou betekenen?
Heb je een interessant idee dat we bij Cito
Lab kunnen uitwerken via een onderzoek of
prototype? Of zoek je een oplossing voor een
toets- of meetprobleem? Mail het ons en wie
weet pakken we jouw idee op in ons nieuwe
meerjarenbeleidsplan! Stuur je mail naar
citolab@cito.nl
CitoLab maakt onderdeel uit van
de divisie Onderzoek, Kennis &
Innovatie van Stichting Cito

P&S werd Ibrahims favoriete vak. Elke les staat een persoonlijk
of maatschappelijk thema centraal. Stapje voor stapje leren de
leerlingen hun gevoelens te uiten en maatschappelijke onder
werpen te bespreken. Ook gaan ze op zoek naar hun passies
en talenten. De leerlingen leren elkaar kennen, vertrouwen en
waarderen. En of het nou heel persoonlijk is of maatschappelijk
gevoelig ligt: elk onderwerp komt aan bod. Leerlingen leren dat
ze iemand zijn. Iemand met mooie eigenschappen, aandachts
punten, gedachtes en gevoelens die ertoe doen. Ze zien dat
ze op hun eigen manier een bijdrage kunnen leveren aan de
maatschappij.
Zo ook Ibrahim. Hij kwam erachter dat hij heel behulpzaam en
handig is, dat zijn nieuwe klasgenoten zijn humor waarderen en
dat hij een ster is in het voeren van klassengesprekken. Bovenal
leerde hij dat de maatschappij niet tegen hem is, maar met hem.
Hij leerde dat hij politiek interessant vindt en invloed kan uit
oefenen op beleid.
Aan het einde van de les lees ik de laatste zinnen van Ibrahims
brief over zijn schouder mee: "Groep acht is verleden tijd man, nu
ben je de echte Ibrahim. Dit is wie je bent, alle pijn is weg. Ik ben
Ibrahim, ik word automonteur en ik ben klaar voor de toekomst."
Maxe de Rijk

*Meer lezen over Ibrahim (een gefingeerde naam) en zijn
klasgenoten? In het boek ‘Geen stress, we gaan het maken!’
van Maxe de Rijk volg je de leerlingen drie jaar lang.

