
School blijkt dé plek voor ontmoeting 
en verbinding

Leren vanuit de toekomst voor het heden van ons onderwijs

Een blik op Covid-19 vanuit de toekomst

Leren van Covid-19 doen we vooral door ons te realiseren dat familie en vrienden echt voorwaardelijk zijn om moeilijkheden 
goed door te kunnen komen en dat het belangrijk is om waarderingen te hebben voor de kleine dingen in het leven. Zomaar 
twee thema’s die uit het narratieve onderzoek ‘Brief vanuit de Toekomst’ zijn gekomen. In de maanden april en mei vroegen we 
online of mensen, met een link naar het onderwijs, wilden meeschrijven aan de Brief vanuit de Toekomst. We lieten hen vanuit de 
toekomst terugkijken naar de tijd toen er in ons land Covid-19 werd aangetroffen. De school wordt daarin van waarde geacht als 
plek voor ontmoeting, verbinding en het maken van contact. We stelden zes vragen over ervaringen en gedachten uit die tijd. In 
dit artikel slechts de weergave van vraag 6: Dit zou ik willen vertellen aan kinderen en volwassenen over de tijd dat we allemaal in 
quarantaine waren… -  Lectoraat Goede Onderwijspraktijken Viaa, Tamme Spoelstra, Tonnis Bolks & Ingrid Paalman 

Op de vraag wat de respondenten willen vertellen over de tijd van Covid-19 herkennen we een viertal thema’s. Ten eerste zijn er veel 
opmerkingen gemaakt die gaan over relaties, vrienden en familie. Het tweede thema gaat over het zien van de kleine dingen. Het 
derde onderwerp is gericht op zaken die zorgen voor geluk en dankbaarheid in het gewone leven. Het vierde punt kenmerkt zich 
door verscheidenheid waarbij onderwerpen als zingeving en diversiteit naar voren komen.   

Veel opmerkingen worden gemaakt over het waarderen van de relaties die je hebt en “hoe je met elkaar tot mooie creatieve 
oplossingen komt om toch de essentiële dingen draaiend te houden: onderwijs is daar een mooi voorbeeld van”, aldus een 
respondent. Aspecten van denken aan elkaar, elkaars aanwezigheid en communicatie koesteren, elkaar ondersteunen, geduld en 
aandacht geven, naar elkaar omzien. Het houdt in dat we elkaar in de basis vertrouwen en vandaaruit dingen kunnen loslaten en 
laten gebeuren. Dit wordt ondersteund door opmerkingen van respondenten door te schrijven “...echt contact is waardevol, geniet 
van het anders zijn van een ander” of “de veerkracht, creativiteit en solidariteit van ‘de mens’ in moeilijke situaties!”.  

Het waarderen van de relaties gaat gepaard met opmerkingen over het hebben van geduld en aandacht voor elkaar, weten hoe 
belangrijk de mensen zijn die van je houden. Kinderen hebben een rol in de vraag over wat we nog willen meegeven, omdat zij 
bijvoorbeeld stoeptekeningen maakten voor oudere mensen om naar te kijken, kaarten stuurden en omdat er veel tijd werd 
doorgebracht met kinderen omdat deze thuisonderwijs volgden. Een respondent benoemt daarbij dat we absoluut niet moeten 
vergeten: 

 Hoe belangrijk het sociale aspect van het onderwijs is.”  Een respondent schreef heel passend hierbij: “Ik heb geleerd 
 dat school leuk is, omdat de juffen en meeste klasgenoten leuk zijn. Het is fijn om mijn schoolwerkjes bij de juf 
 en de andere kinderen te doen.  

Tijd en ruimte voor verbinding tussen docenten en leerlingen is van belang in het kader van persoonlijke ontwikkeling. Een 
respondent benoemt dat het misschien een idee is om dan de standaard curriculumzaken in de online omgeving te doen zodat 
verbinding op school kan plaatsvinden in ontmoeting. Het gaat niet alleen om het welzijn en de beleving van leerlingen, maar ook 
om de groep daaromheen te weten ouders en het gezin. Een ander merkte op dat het lastig was om ‘...kinderen echt te zien, dat ik 
onder de indruk ben van de inzet van ouders en kinderen en dat we graag zien dat er mogelijkheden komen om kinderen in de 
bovenbouw hun executieve functies uit te breiden door thuiswerk onder schooltijd te faciliteren.’   

De kracht van creativiteit en veerkracht in zo’n bijzondere tijd wordt meerdere malen genoemd door respondenten. Menig 
respondent geeft aan dat het vooral de kleine dingen waren die ertoe deden. Dit geldt voor het aantal vierkante meters waarbinnen 
we ons moesten begeven als zowel de kleine gebaren van geluk. Een respondent noemde het een reset tot versimpeling van het 
leven. Deze was nodig om de toekomst weer goed tegemoet te kunnen treden. Grootsheid in het leven is niet altijd nodig. Het zijn 
juist de kleine dingen die het verschil maken. Aspecten van geluk en dankbaarheid zijn het derde thema dat we ontdekten uit de 
vraag wat eenieder nog graag mee wilde geven als herinnering van deze tijd. De thema’s passen bij elkaar. Respect voor het leven 
en vertrouwen zijn aspecten die zorgdragen voor geluk en dankbaarheid. “Wees dankbaar voor alles wat je wel hebt, en blijf niet 
kijken naar de dingen die je niet hebt”, aldus een respondent. Het niet vanzelfsprekend zijn van het leven benadrukte het belang 
van dankbaarheid voor dit leven.  

Een respondent (we denken een leerling) schreef “Dat je niet zo erg moet zeuren over school want het kan zo je laatste schooldag 
van het jaar zijn.”  Een ander passende opmerking die hierbij past “Dat we met zijn allen vooral heel erg moeten beseffen hoe 
kostbaar het leven is en dat school een belangrijk gebouw is in het leven van kinderen. Maar dat we de inhoud met elkaar moeten 
gaan veranderen. Dat het kijken naar kinderen veel meer centraal komt te staan en het echt ‘zien’ van kinderen i.p.v. het denken te 
weten. Ik hoop dat ouders beseffen dat het beste zijn in iets, uiteindelijk compleet onbelangrijk is omdat het gaat om omkijken naar 
elkaar en jezelf ontwikkelen op je eigen niveau.”   

Veel respondenten vertellen over de waarde van de dingen die we doen. Beseffen we voldoende waarvoor we doen wat we doen? 
Een respondent sloeg samenvattend rondom dit thema voor ons de spijker op zijn kop. We willen u daarom tot slot, van deze 
weergave van resultaten, deze opmerkingen gunnen.  

 Een systeem is iets wat iemand (ooit) bedacht heeft. Een proces is wat gebeurd, waar acute situaties onderdeel 
 van uitmaken. Zo’n proces kan nooit in een systeem gedrukt worden. Een systeem kan wel (her)overwogen worden 
 n.a.v. een doorlopen proces. Moeten we nog altijd doen wat we (ooit) bedacht hebben? Welke waarden hebben wij 
 in het proces meegemaakt en doorgemaakt en wat heeft ons dit opgeleverd? Zijn deze ervaringen en waarden 
 te vangen in een systeem? Zijn onze kinderen, die nu geslaagd zijn zonder centraal examen anders of minder? 
 Of juist flexibeler en ondernemender? Wat willen we eigenlijk voor onze toekomstige medewerkers/collega’s 
 en als volwaardig medemens? Is bij ‘examineren’ dan niet het gehele proces en de persoonsvorming vele 
 malen belangrijker dan de cijfertjes (die blijkbaar dus niet altijd nodig zijn)? Samen beleven, (over)leven, 
 discussiëren, sparren, ervaren, gaan levert prachtige kwaliteiten op! Waardevol! 

 Uit ons narratief onderzoek wordt duidelijk dat school de plek is voor noodzakelijke ontmoetingen en verbindingen. Deze sociale 
verbinding en verbondenheid maakt dat mensen in beweging komen en zijn. School als ontmoetingsplek waar je het leven leert en 
kunt groeien: eenieder op zijn eigen wijze. 

Via deze link komt u bij het uitgebreide onderzoeksverslag. 

https://www.viaa.nl/content/uploads/Reacties-op-brief-Covid19.pdf?download
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