
Onderstaand citaat van de Inspectie van het Onderwijs in De Staat van het Onderwijs 2019. 
“Het Nederlandse onderwijs is gemiddeld nog op niveau. Maar de ontwikkelingen waar de 
Inspectie van het Onderwijs in de voorgaande jaren al aandacht voor vroeg - zoals terug-
lopende leerlingprestaties, ongelijke kansen en segregatie - dreigen zich mede onder druk 
van een ongelijk verdeeld lerarentekort te verdiepen. Om alle leerlingen en studenten een 
stevige basis mee te geven en te zorgen voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt, 
zal de onderwijssector nu focus moeten aanbrengen en heldere keuzes moeten maken over 
gezamenlijke doelen en ijkpunten.” 1

2020 En 2021 zijn in die zin een versnelling en verergering van wat de Inspectie al voor corona 
constateerde. 

De aanhoudende belasting voor leraren, schoolleiders, docenten en teamleiders werd als zorg-
wekkend groot ervaren. Een primair punt van zorg voor schoolleiders en bestuurders was het 
nijpende tekort aan leraren en docenten: het opvangen van zieke of afwezige collega’s kostte 
veel energie, de kwaliteit van het onderwijs stond onder druk. “Hoe langer het duurt, hoe 
moeilijker het wordt om de functies van het onderwijs waar te maken”, aldus vele bestuurders 
van mbo-instellingen. 2

De regering heeft besloten haar verantwoordelijkheid te nemen, zoals uit het onderstaande blijkt.  
In Bijlage II leest u een meer uitgebreid deel van de kamerbrief van demissionair minister Slob, d.d. 
22 januari 2021 3. 

“Scholen worden ondersteund met devices en internetverbindingen voor leerlingen die daar 
thuis niet over beschikken.”
“Een lange adem is noodzakelijk. Het is niet realistisch om te verwachten dat alle kinderen 
de opgelopen achterstand op de verschillende ontwikkelgebieden dit jaar al volledig inhalen. 
Daarvoor zijn de achterstanden bij sommige leerlingen en studenten te groot, en de crisis is nog 
niet voorbij. Juist daarom is een meerjarige aanpak nodig, waarbij kinderen en scholen naast 
de nodige ondersteuning ook de nodige rust, ruimte en tijd krijgen. Het sociaal welbevinden 
van leerlingen en de werkdruk van leraren moet niet nog verder onder druk komen te staan. 
Richting leerlingen moeten we rust uitstralen en ze voldoende tijd bieden. Deze tijd ís er ook: 
genoeg tijd om achterstanden in een realistisch tempo in te halen, en zo weer ‘bij de les’ te 
raken. Dit hoeft niet voor deze zomer te gebeuren, en dat kan ook niet. Een deel van de lesstof 
van dit leerjaar kan bijvoorbeeld naar het volgende leerjaar worden verschoven.“ 

Leervertraging wordt nu al steeds meer een eufemisme voor lesachterstanden. Dat is niet erg. 
Het heeft geen zin deze groepen leerlingen onnodig te labelen. Belangrijker is dat de ontstane 
vertraging wordt ingehaald. De minister is hier ook duidelijk over in zijn brief. Niet kijken naar 
wat had kunnen zijn, maar wat er vanaf nu gaat gebeuren om het tij te keren. Zo krijgt de aanpak 
steeds meer een preventief karakter. Onderzoeker Pedro de Bruyckere onderscheidt gevolgen 
van vertraging niet alleen voor de kernvakken en de harde slaagcijfers, maar ook voor motivatie, 
welbevinden en toekomstige sociaaleconomische status. Zijn bevindingen, opgenomen in een 

Bron 1 https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2019/04/10/rapport-de-staat-van-het-onderwijs-2019

Bron 2 https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2020/11/24/onderwijs-tijdens-covid-19-scholen-en-instellingen-hebben-zorgen-over-de-
continuiteit-van-het-onderwijs-en-over-leerachterstanden-van-leerlingen-en-studenten

Bron 3 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/22/funderend-onderwijs-tijdens-en-na-de-coronacrisis-een-nationaal-
programma



door de VO-Raad georganiseerde webinar staan in bijlage IV 4.  De Bruyckere baseert zich voor 
dit specifieke onderwerp over leerachterstanden op de meta-data van Dietrichson et al. (2017) 5 
om inzicht te geven in wat werkt en in welke mate dat werkt. Sommige goedbedoelde initiatieven 
kunnen zelfs een averechts effect hebben, bijvoorbeeld als extra begeleiding door leerlingen als 
straf wordt ervaren. De Bruyckere adviseert om begeleiding tijdens de lestijd te doen, niet erna. Het 
is belangrijk om leerachterstanden niet als iets enkelvoudigs te zien. Zie verder bijlage IV.

Het wegwerken van leerachterstanden vergt dus meer dan het “gewoon” verzorgen van onderwijs. 
Het kan ook niet puur op de pre-corona manier. De benodigde aantallen docenten zijn er simpelweg 
niet en de demissionair minister erkent dat de werkdruk van leraren niet nog groter mag worden. 
Daarom is er door de overheid ook geïnvesteerd in devices en internetverbindingen. Online 
vervangt fysiek onderwijs niet, het is een aanvulling. Leerlingen blijken goed te kunnen aangeven 
wat er goed en niet goed is aan online onderwijs. Onder voorwaarden is online wel goed, als er tijd 
wordt bespaard, als leerlingen meer zelf hun tijd kunnen indelen 6. De eerste lockdown heeft het 
online onderwijs vleugels heeft gegeven; het was echter wél de voorwaarde om te overleven. Dat 
werd geaccepteerd, maar dat soort online onderwijs kan niet zomaar worden ingezet als structureel 
beleid voor het onderwijs in de toekomst. Online is vooralsnog aanvullend onderwijs en geen 
vervanging van fysiek. Dit spreken leerlingen duidelijk uit.

Ervan uitgaande dat ‘meer leraren om de achterstanden weg te werken’ een holle frase is, moet er 
voor toekomstig beleid naar een mix worden gezocht die het goede van fysiek onderwijs combineert 
met het goede van online. Eén van de mogelijke oplossingen is de dienstverlener De Verbonden 
School. De Verbonden School is opgericht om lesuitval terug te dringen, maar hun methoden zijn 
ook van toepassing op het wegwerken van leerachterstanden, direct en indirect.

 Direct: meer effectieve lestijd. Asynchroon onderwijs, 24/7 beschikbaar. Uitleg, validatie en 
feedback.

 Concreet direct: bij o.a. het vak Nederlands gaat de aandacht eerst uit naar de basis, met 
aantrekkelijke en activerende werkvormen. Aansluiting van verschillende basisschoolniveaus om 
de oud-groep 8 leerlingen op het brugklasniveau te krijgen, iets waar een school normaliter al 
een jaar voor nodig heeft. Voor Engels vergelijkbaar. 

 Concreet direct: De Verbonden School heeft veel aandacht voor vaardigheden. Die helpen 
niet om reeds ontstane achterstanden weg te werken, maar wel om nieuwe stof wel beter te 
laten beklijven. Dit sluit aan bij de brief van de minister (“Deze tijd ís er ook: genoeg tijd om 
achterstanden in een realistisch tempo in te halen, en zo weer ‘bij de les’ te raken.”).

 Concreet direct: De Verbonden School werkt met bevoegde leraren. Voor zover het mogelijk om 
meer leraren in te zetten, is dat hier wel het geval.

Bron 4 Webinar Wat werkt bij onderwijsvertraging met Pedro de Bruyckere, georganiseerd door Voortgezet Leren van de VO-raad (31 maart 2021).

Bron 5 Dietrichson, J., Bøg, M., Filges, T., & Klint Jørgensen, A. M. (2017). Academic interventions for elementary and middle school students with low 
socioeconomic status: A systematic review and meta-analysis. Review of Educational Research, 87(2), 243-282.

Bron 6 https://media.qompas.nl/media/epvk3vsa/ervaringen-van-scholieren-met-online-onderwijs-tijdens-corona-2020-qompas.pdf



 Indirect: door het ontzorgen van leraren komt er tijd en ruimte vrij voor zaken die binnen de 
school prioriteit genieten.

 Concreet indirect: leerlingen kunnen een video terugkijken en op pauze zetten, helemaal in hun 
eigen tempo. Tijdens schooltijden of daarbuiten. Dit levert tijdwinst op. Dat geeft lucht in het 
rooster.  

 Concreet indirect: leerlingen kunnen de video vlak voor een toets terugkijken, resulterend in 
hogere (en geen geflatteerde) cijfers. 

 Concreet indirect: via “de toets van morgen” wordt een online tutoringsysteem opgetuigd dat 
ook nog online is terug te luisteren.

Dit stuk bevat een viertal bijlagen.

Bijlage I: Qompas (de marktleider op LOB-gebied. Zij hebben een directe toegang tot een zeer 
groot en gediversifieerd leerlingenbestand)

Opmerkingen bij bijlage I:
Deze tabellen komen uit het onderzoek van Qompas 7 onder 4.264 respondenten. Deze laten 
treffend zien waar, alle goede bedoelingen ten spijt, het probleem ligt, maar ook de oplossing 
met betrekking tot online onderwijs. Het moet gezegd dat dit onderzoek van eind juni 2020 is, 
van vlak voor de versoepelingen van afgelopen zomer. 

Aannames op basis van deze grafieken:
1. Online lessen boeien minder. Pijnlijk. Lessen moeten dus aantrekkelijker worden gemaakt om 

effect te sorteren.
2. Docent in control. Niet dus, daarom is flipping the classroom een optie. Docenten moeten los 

durven te laten en leerlingen zelf verantwoordelijkheid kunnen geven, dit is er de tijd voor.
3. Online lessen worden in meerderheid als niet motiverend ervaren. Actie vereist.
4. Tijdwinst, zelf werken, rust en niet naar school hoeven zijn duidelijk. 

Bijlage II: Kamerbrief van minister Slob

Opmerkingen bij bijlage II:
Het gevoel van urgentie is duidelijk, maar oplossen moet wel op een beheerste manier. Er is tijd 
om achterstanden in te lopen. De trein heeft nu vertraging, maar dat zegt niet dat hij te laat op 
de plaats van bestemming aankomt. 

Bijlage III: Nieuwsbericht van de Onderwijsinspectie van vlak voor de tweede lockdown.

Opmerkingen bij bijlage III:
De inspectie spreekt klare taal. Er zijn zorgen over de continuïteit van het onderwijs. 
5/6 van de middelbare scholen ziet een verslechtering, ofwel een toename van de 
leerachterstanden.

Bron 7 https://media.qompas.nl/media/epvk3vsa/ervaringen-van-scholieren-met-online-onderwijs-tijdens-corona-2020-qompas.pdf



Bijlage IV: webinar van Pedro de Bruyckere, georganiseerd door Voortgezet Leren van de VO-Raad. 
31 maart 2021.
Onderstaande bron is online te vinden op https://theeconomyofmeaning.com/2018/09/09/how-
to-better-report-on-effect-sizes-in-meta-analyses/ en wordt door De Bruyckere aangehaald in zijn 
webinar.

Opmerkingen bij bovenstaande bon:
Waar zomerscholen zelfs een negatief effect kunnen hebben (een getal onder nul), heeft  
tutoring het beste risico-opbrengstprofiel.

Opmerkingen bij bijlage IV:
Tutoring is de beste aanpak, maar waar vind je al die mensen? Tutoring moet meer zijn 
dan mensen van buiten invliegen. De Bruyckere roept op om ze volwaardig lid te laten zijn 
van een sectie om draagvlak onder collega’s en leerlingen te vergroten. Op de tweede plek 
komt feedback en progress monitoring. Dit zou goed online te doen moeten zijn. Kleine 
groepeninstructie ook. Achterstanden wegwerken betekent ook behoefte aan het ontwikkelen 
van leerstrategieën om succesvol te kunnen zijn. Begrijpend lezen (De PISA-cijfers) speelt een 
centrale rol in het wegwerken van die achterstanden. 



Bijlage I https://media.qompas.nl/media/epvk3vsa/ervaringen-van-scholieren-met-online-
onderwijs-tijdens-corona-2020-qompas.pdf
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(….)

2. Hulp en ondersteuning sinds maart 2020
In de afgelopen 10 maanden is veel gebeurd om leraren, leerlingen en ouders te ondersteunen en 
te ontlasten. Dit was niet genoeg, maar het heeft wel bijgedragen. De kennis en ervaring die dit ons 
oplevert, komt ons goed van pas bij het vormgeven van de aanpak op langere termijn.
• Scholen worden ondersteund met devices en internetverbindingen voor leerlingen die daar 

thuis niet over beschikken. In 2020 heeft het kabinet in totaal ongeveer € 24 miljoen beschikbaar 
gesteld, goed voor zo’n 75.000 devices. De laatste tranches hiervan worden in de komende weken 
zo snel als mogelijk uitgeleverd aan de aanvragende scholen. Daarbij komen de scholen die 
achterstandsmiddelen ontvangen als eerste aan de beurt.

(…)

Een lange adem is noodzakelijk
Het is niet realistisch om te verwachten dat alle kinderen de opgelopen achterstand op de 
verschillende ontwikkelgebieden dit jaar al volledig inhalen. Daarvoor zijn de achterstanden bij 
sommige leerlingen en studenten te groot, en de crisis is nog niet voorbij. Juist daarom is een 
meerjarige aanpak nodig, waarbij kinderen en scholen naast de nodige ondersteuning ook de 
nodige rust, ruimte en tijd krijgen. Het sociaal welbevinden van leerlingen en de werkdruk van 
leraren moet niet nog verder onder druk komen te staan. Richting leerlingen moeten we rust 
uitstralen en ze voldoende tijd bieden. Deze tijd ís er ook: genoeg tijd om achterstanden in een 
realistisch tempo in te halen, en zo weer ‘bij de les’ te raken. Dit hoeft niet voor deze zomer te 
gebeuren, en dat kan ook niet. Een deel van de lesstof van dit leerjaar kan bijvoorbeeld naar het 
volgende leerjaar worden verschoven. 

(...)

Achterstanden in beeld brengen en oplossen
Met de verschillende sectoren en de wetenschap brengen we de achterstanden over de gehele linie 
in kaart, van po tot wo. Met die informatie, en de geleerde lessen van de maatregelen die we dit 
jaar hebben genomen, kunnen we tot doelgerichte instrumenten komen, die zijn toegesneden op 
specifieke groepen. Voor de korte termijn nemen we aanvullende maatregelen ten aanzien van de
overgangen (groep 8 leerlingen en eindexamenleerlingen): als eerder genoemd zetten we in op 
kansrijke advisering, volgen we brugklasleerlingen de komende jaren nauwgezet, en we vragen 
scholen en instellingen om aan de slag te blijven met de Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. 
Voor de periode ná de coronacrisis wordt samen met scholen en gemeenten een pakket 
samengesteld om de achterstanden meerjarig en structureel aan te pakken. Dit pakket zal gerichte 
interventies bevatten:

Bron 8 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/01/22/funderend-onderwijs-tijdens-en-na-de-
coronacrisis-een-nationaal-programma/funderend-onderwijs-tijdens-en-na-de-coronacrisis-een-nationaal-programma.pdf



• voor kinderen en jongeren met (de grootste) achterstanden over de volle breedte van het 
onderwijs;

• bij de leergebieden waar de achterstand het grootst is;
• voor het inhalen van stages;
• bij cruciale momenten in de school- en studieloopbaan.

Er is expliciet aandacht voor kinderen die het grootste risico lopen op achterstand, zoals kinderen 
uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische status. Bij dit pakket verkennen we verschillende 
sporen, waaronder:
• extra en effectievere cursustijd en inhaalprogrammas voor leerlingen en studenten;
• aanvullende ondersteuning van leraren, schoolteams en studiebegeleiders, ook in de 

randvoorwaarden;
• extra ondersteuning ten behoeve van de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen;
• extra ondersteuning in het vervolgonderwijs (vo, mbo en ho);
• compensatie voor studenten die door de coronacrisis langer over hun studie doen.

Bij de vormgeving van het programma sluiten we waar mogelijk aan bij bestaande, bewezen 
effectieve structuren en de lokale situatie. Samen met alle betrokkenen in het onderwijs werk ik de 
plannen voor de lange termijn verder uit. Ik verwacht u in februari de contouren voor het Nationaal 
Programma Onderwijs na Corona te kunnen toesturen.

6. Tot slot
Het coronavirus en de bestrijding daarvan blijft veel van ons onderwijs vergen. Het kabinet 
realiseert zich dat we de creativiteit van het onderwijsveld, waarmee we de crisis tot nu toe het 
hoofd bieden, ook meer dan nodig gaan hebben in de fase hierna. Bij de verdere uitwerking van 
het nationaal programma wil ik dan ook graag gebruik maken een brede betrokkenheid aan kennis, 
kunde en ervaring, en ik benadruk dat er op voorhand geen taboes zijn om onze leerlingen en 
studenten dezelfde kansen te geven als andere generaties, en om ze het perspectief te bieden dat zij 
verdienen.

de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Arie Slob
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Onderwijs tijdens COVID-19: scholen en instellingen hebben zorgen over de continuïteit van het 
onderwijs en over leerachterstanden van leerlingen en studenten

Nieuwsbericht | 24-11-2020 | 08:30
In de periode tussen de zomervakantie en de herfstvakantie was er bij scholen en instellingen 
grote zorg over de voortdurende belasting van leraren. Als gevolg daarvan kwamen de continuïteit 
en kwaliteit van het onderwijs in gevaar. Er was daardoor ook aanhoudende zorg over oplopende 
en mogelijk blijvende leerachterstanden en het risico op groeiende kansenongelijkheid voor 
leerlingen en studenten. De situatie was volgens schoolleiders en bestuurders precairder dan vlak 
voor de zomervakantie, tijdens de tweede meting. Leerlingen en studenten in het (voorbereidend) 
middelbaar beroepsonderwijs werden extra hard getroffen door de beperkende maatregelen 
rondom COVID-19, vanwege de praktische aard van het onderwijs. Het gebrek aan fysiek onderwijs 
en de belemmeringen in de beroepspraktijkvorming leiden ertoe dat mbo-studenten steeds minder 
kans krijgen zich volwaardig te ontwikkelen en voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit de 
resultaten van een derde afname van het monitoronderzoek naar de effecten van COVID-19 op het 
onderwijs door de Inspectie van het Onderwijs, bij een representatieve steekproef van 847 scholen, 
instellingen en samenwerkingsverbanden.

De inspectie sprak in de eerste helft van oktober telefonisch of per videoverbinding met 
schoolleiders, bestuurders, afdelingsleiders en onderwijsondersteunende medewerkers uit het 
gehele Nederlandse onderwijsveld. Zij schetsten een beeld van de situatie in de periode vanaf de 
start van het nieuwe schooljaar 2020/2021 tot aan de herfstvakantie. Tijdens de onderzoeksperiode 
liep de werkdruk opnieuw fors op en leidden personele problemen ertoe dat op veel scholen 
groepen leerlingen opnieuw geconfronteerd werden met (gedeeltelijk) afstandsonderwijs of 
lesuitval. Er leefden daarom zorgen over oplopende en mogelijk blijvende leerachterstanden en het 
risico op groeiende kansenongelijkheid.

Zorgen over de continuïteit van het onderwijs
Vrijwel alle ondervraagde scholen en instellingen kampten in de periode vanaf de zomervakantie 
tot aan de herfstvakantie met leraren die thuis waren om redenen gerelateerd aan COVID-19, 
zoals het wachten op een test(uitslag), feitelijke besmetting met het coronavirus of het uitzitten 
van een quarantaineperiode. Ondanks grote inspanningen om het fysieke onderwijs door te laten 
gaan, liepen veel scholen en instellingen tegen hun grenzen aan. In het po en vo voelde ongeveer 
een kwart van de scholen zich genoodzaakt om groepen leerlingen naar huis te sturen. In het 
(voortgezet) speciaal onderwijs betrof dit zo’n 40% van de scholen en in het mbo zelfs ruim 80% van 
de instellingen. In sommige gevallen gingen de scholen tijdelijk volledig dicht. In het ho kwam het 
gedeelte fysieke onderwijs over de gehele periode van zomer- tot herfstvakantie veelal niet boven 
de 30% uit.

Bron 9 https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2020/11/24/onderwijs-tijdens-covid-19-scholen-en-instellingen-hebben-zorgen-over-de-
continuiteit-van-het-onderwijs-en-over-leerachterstanden-van-leerlingen-en-studenten



Meer scholen en instellingen zagen achterstanden 
Ruwweg een op de drie ondervraagden in het primair onderwijs gaf aan zich zorgen te maken over 
(potentieel) blijvende achterstanden bij leerlingen. Bovendien leefden er bij circa een op de vijf 
po-scholen zorgen over een toename in kansenongelijkheid tussen leerlingen, zoals die ook in het 
voorjaar tijdens de volledige schoolsluiting zichtbaar werd.
Ook het aantal ondervraagde vo-scholen dat een achterstand zag bij de leerlingen lag na de 
zomervakantie hoger dan voor de zomervakantie (rond 85% van de vmbo-, havo- en vwo-afdelingen 
zag gemiddeld genomen achterstanden). Een verklaring voor deze stijging is mogelijk dat bij de 
start van het nieuwe schooljaar meer scholen systematisch het niveau van alle leerlingen in kaart 
brachten en daarmee een accurater –en zorgelijker– beeld van de situatie kregen. Ook in het (v)so 
was een dergelijke trend zichtbaar. In het po waren de achterstanden al in beeld, maar namen de 
zorgen hierover toe.

In het mbo en hbo gaven ondervraagden aan dat het opdoen van te weinig praktijkervaring 
voor steeds meer studenten een knelpunt in de opleiding is. Een deel van de ondervraagden 
constateerde voornamelijk achterstanden in beroepsgerichte vaardigheden. In toenemende mate 
konden veel studenten niet terecht in de beroepspraktijkvorming en werden stages afgebroken of 
waren deze niet beschikbaar. Bovendien maakten bestuurders zich zorgen over de kwaliteit van 
de stages die wel doorgingen. Praktijklessen op de instelling vonden in een aantal gevallen slechts 
beperkt doorgang vanwege een gebrek aan ruimte of docenten. HO-instellingen vonden het lastig 
in te schatten hoeveel vertraging studenten door de COVID-19-aanpassingen hebben opgelopen. 
De schattingen varieerden van geen of nauwelijks vertraging tot gemiddeld twee à drie maanden 
vertraging. Als herkansingen of stages de komende maanden niet lukken, kan de vertraging voor 
sommige studenten nog verder oplopen.

Wat valt verder op?
Uit deze derde consultatie blijkt verder het volgende:
• De aanhoudende belasting voor leraren, schoolleiders, docenten en teamleiders werd als 

zorgwekkend groot ervaren. Een primair punt van zorg voor schoolleiders en bestuurders 
was het nijpende tekort aan leraren en docenten: het opvangen van zieke of afwezige collega’s 
kostte veel energie, de kwaliteit van het onderwijs stond onder druk. “Hoe langer het duurt, hoe 
moeilijker het wordt om de functies van het onderwijs waar te maken”, aldus vele bestuurders 
van mbo-instellingen. Ook het handhaven van de 1,5 meter-regel in het vo, vso, mbo en ho en 
het intensievere en soms moeizame contact met ouders in het po vormden een extra belasting 
voor het onderwijspersoneel. Tegelijkertijd viel het zwaar om het directe contact met leerlingen 
en studenten te moeten missen en hen daardoor niet optimaal te kunnen ondersteunen. In dit 
kader spraken schoolleiders en bestuurders met grote waardering over de aanhoudende inzet en 
flexibiliteit van het personeel.



• Flink meer scholen voor funderend onderwijs verzorgden weer volledig fysiek onderwijs 
in de periode tussen de zomer- en herfstvakantie. Een klein aantal scholen voor vo gaf na 
de zomervakantie nog (gedeeltelijk) afstandsonderwijs. Bij de herstart per 2 juni 2020 betrof dit 
nog een grote meerderheid van de scholen. In het (v)so was een soortgelijke beweging. Ook 
in het po rapporteerde een kleiner aantal scholen dat er leerlingen waren die niet meer naar 
school kwamen. De onderwijstijd en het lesprogramma waren daarmee voor veel scholen in 
eerste instantie weer vergelijkbaar met voor de COVID-19-crisis. In het po bijvoorbeeld volgde 
ruim drie kwart van de scholen weer het reguliere programma. De redenen waarom leerlingen 
na de zomervakantie niet naar school kwamen, waren duidelijk anders dan bij de herstart in 
mei/juni jongstleden. Toen bleef een klein deel van de leerlingen thuis vooral vanwege een 
verhoogde fysieke kwetsbaarheid (van iemand in het gezin) of omdat ouders twijfels hadden over 
de (handhaving van) de preventieve maatregelen binnen de school. Na de zomervakantie, toen 
de ‘tweede golf’ in opmars was, was de voornaamste reden voor afwezigheid dat leerlingen in 
quarantaine zaten, omdat bij hen zelf of bij hun huisgenoten een COVID-19-besmetting vermoed 
of geconstateerd was.

• Nijpend gebrek aan fysiek onderwijs voor studenten en docenten in het middelbaar 
beroepsonderwijs. In het mbo sloeg de balans nog steeds door naar ‘vooral afstandsonderwijs’. 
Dit tot ongenoegen van de meeste studenten en docenten, die de voordelen van fysiek 
onderwijs – meer feedback, betere concentratie, sterkere motivatie, zichtbaarheid, interactie 
en dynamiek – benadrukten. Studenten kregen onderwijs dat vaak onvoldoende aansluit op 
hun leerbehoefte en misten de interactie op school die bijdraagt aan hun persoonsvorming, 
socialisatie en beroepsvorming. Onderwijsactiviteiten op de instellingen waren vaak 
praktijklessen, begeleidingsgesprekken en examenvoorbereiding. Al met al zagen bestuurders 
in deze beperkingen niet alleen een risico voor de kwalificatiefunctie maar met name voor de 
socialisatiefunctie van het onderwijs. De instellingen trachtten de sociale integratie van eerstejaars 
studenten te faciliteren ter compensatie van het wegvallen van de introductieperiode en het veelal 
online onderwijs, bijvoorbeeld door in kleine groepen activiteiten op de campus te organiseren. 
Ook kregen eerstejaarsstudenten vaak intensievere begeleiding en meer ruimte om fysiek naar de 
instelling te komen dan ouderejaarsstudenten.

• Extra aandacht voor eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs. Instellingen voor ho 
konden eveneens nog maar in beperkte mate terugschakelen naar fysiek onderwijs. Net als de 
instellingen voor mbo trachtten zij de sociale integratie van eerstejaarsstudenten te faciliteren 
ter compensatie van het wegvallen van de introductieperiode en het veelal online onderwijs, 
bijvoorbeeld door in kleine groepen activiteiten op de campus te organiseren. Ook op de ho-
instellingen kregen eerstejaarsstudenten vaak intensievere begeleiding en meer ruimte om fysiek 
naar de instelling te komen dan ouderejaarsstudenten.

Vervolg
In de Staat van het Onderwijs 2021 zullen we uitgebreid rapporteren over de drie metingen van onze 
COVID-19-monitor in de afgelopen periode. Ook beschrijven we dan de resultaten van onderzoek 
naar de gevolgen van COVID-19 voor onderwijsresultaten en naar afstandsonderwijs.



Bijlage IV. Uit het Webinar Wat werkt bij onderwijsvertraging? met Pedro de Bruyckere, 
georganiseerd door Voortgezet leren van de VO-raad (31 maart 2021).

Leerachterstanden (of –vertraging) gaan net zo goed over cijfers als over motivatie en welbevinden. 
De overheid zal niet met een landelijke scan komen, het is aan scholen zelf om dit te doen .
Corona is een goede stresstest voor scholen. Waar sommige scholen de zaken nog steeds goed voor 
elkaar hebben, vallen andere door de mand. Weeffouten worden door corona nu uitvergroot. 
Maar er is geen echte nulmeting. Wel de PISA-cijfers, die laten al jaren een dalende trend zien op 
begrijpend lezengebied. Over twee jaar komen er nieuwe PISA-cijfers
De Bruyckere stelt, in navolging van Dietrichson et al. (2017) 10 dat lineaire maatregelen het niveau 
kunnen verhogen, maar dat onderlinge verschillen worden vergroot. 

Bron 10 Dietrichson, J., Bøg, M., Filges, T., & Klint Jørgensen, A. M. (2017). Academic interventions for elementary and middle school students with low 
socioeconomic status: A systematic review and meta-analysis. Review of Educational Research, 87(2), 243-282.

Bron 11 https://theeconomyofmeaning.com/2018/09/09/how-to-better-report-on-effect-sizes-in-meta-analyses/
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Hoge aanwezigheidsgraad levert positieve resultaten, maar de top 4 van Dietrichson wordt gezien 
als, van laag naar hoog,
• Samenwerkend leren tussen verschillende niveaus (gestuurde indeling, niet in vrijheid)
• Instructie aan kleine groepen tijdens de les (en niet erna)
• Feedback en progress monitoring
• Tutoring (met de leraar op de behoeftige groep en niet de ondersteuner)



Maar De Bruyckere wijst op “de olifant in de kamer”, die het vinden van (tijdelijk) personeel betreft. 
Lerarentekorten komen niet alleen in Nederland voor. Verder zegt hij dat leerlingen moeten werken 
aan adequate leermethoden en -strategieën. Leren-leren heeft alleen zin als het in een context 
wordt geplaatst van wat nu geleerd moet worden met een grote rol voor begrijpend lezen hierin.
Online tutorials zijn volgens De Bruyckere zeer goed, helemaal vanuit een best practices-verhaal. Uit 
onderzoekt blijkt dat leraren die zich verbonden voelen tot een team (bijvoorbeeld binnen de sectie) 
meer resultaten boeken.


