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ONDERWIJS

Onderwijs post-corona:  
Outside the box and into the city

Jill Surmont, Joost Vaesen, Inge Placklé en Jo Tondeur

Het Vlaamse onderwijssysteem loopt al een tijdje tegen zijn eigen grenzen aan. On-
danks een inhaalbeweging in verschillende steden hebben meer en meer scholen 

hun maximumcapaciteit bereikt en moeten ze leerlingen weigeren. Klassen zitten (over)
vol. 

Door de coronapandemie moesten scholen snel overschakelen op digitaal onderwijs en 
online leeromgevingen. De crisis dwingt ons tot nadenken over onze huidige vorm en 
invulling van onderwijs. Moet onderwijs een activiteit blijven die plaatsvindt in een aan-
eenschakeling van klassen of kan ons onderwijs in de toekomst niet evolueren tot de 
integratie van online lessen en contactonderwijs (blended learning)? Moet het onderwijs 
ook in de klas op school blijven gebeuren, of maken we gebruik van de krachtige leerom-
gevingen die we buiten de school ook vinden (outdoor learning)? In deze bijdrage werken 
we met illustraties uit Brussel, maar het spreekt voor zich dat gelijkaardige illustraties en 
voorbeelden bij andere steden en gemeenten te vinden zijn.

Blend the future?!

Blended learning is het doordacht integreren van face-to-face met online leerervaringen. 
Op die manier versterken beide componenten elkaar. In tegenstelling tot online onder-
wijs, waar meer dan 80 % van het onderwijs digitaal wordt aangeboden, blijft de face-to 
face component een belangrijke rol spelen. Dit is een vorm van onderwijs die momenteel 
vooral in het hoger en volwassenenonderwijs wordt toegepast. In het leerplichtonder-
wijs is online en blended onderwijs veel minder aanwezig. 

Door de coronamaatregelen werd iedereen verplicht om de beschikbare online tools te 
verkennen. Deze instrumenten waren er voordien natuurlijk ook al, maar dit was iets dat 
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we met z’n allen zouden ontdekken ‘als we eens tijd hebben’. Nu we meer vertrouwd 
zijn met die digitale leeromgeving, kunnen we die ook meer integreren in het regulier 
onderwijs. Onderzoek toont dat blended learning leerlingen meer controle geeft over 
tijd, plaats en zelfs leerpad, zonder dat het de voordelen van het fysieke klaslokaal ver-
liest. Kan blended learning structureel verankerd worden in het onderwijs? Zo hoeft een 
leerling namelijk geen vier-en-een-halve dag in een fysiek klaslokaal les te volgen, maar 
kan er een deel van de lestijd online gewerkt worden en een deel van de lestijd in con-
tactonderwijs. Al moet het ‘in de klas’-concept volgens ons ook niet helemaal blijven 
zoals het nu is. 

Blijf niet in uw kot(/klas)! 

Je kunt het leerproces van een leerling het best stimuleren door gebruik te maken van 
authentieke, krachtige leeromgevingen. Dat zijn situaties en contexten die bij de leerlin-
gen de vereiste leerprocessen en motivatie uitlokken en op gang houden om de beoogde 
leerresultaten te bereiken. Dat kan in een klas, maar buiten de schoolmuren liggen tal 
van opportuniteiten te grabbel om te leren in authentieke situaties. Zo komen we bij out-
door learning. Waar deze term oorspronkelijk werd gebruikt voor het bestuderen van de, 
wordt ze nu gebruikt voor alle buitenschoolse activiteiten die het behalen van doelstel-
lingen (bv. eindtermen of leerplandoelstellingen) nastreven. Priest (1986: 13) omschreef 
outdoor learning als ‘an experiential process of learning by doing, which takes place pri-
marily through exposure to the out-of-doors’. We hebben het hier niet enkel over daguit-
stappen naar bijvoorbeeld de haven van Antwerpen of de zee, maar over mogelijkheden 
die de nabije omgeving biedt om leerlingen te laten voelen dat wat ze aan het leren 
zijn, echt, betekenisvol en onmiddellijk toepasbaar is. Voorbeelden zijn er legio: zoals bij-
voorbeeld een projectweek in een museum; een samenwerking met Toerisme Vlaande-
ren waarbij leerlingen van de richting hotel en toerisme een rondleiding ontwikkelen en 
geven in de stad, aangepast aan de doelgroep; of wat dacht je van een co-design van het 
nieuwe skatepark in de buurt?

Uitgangspunt van dit alles is het optimaliseren van het leren van elke leerling. De leer-
ling is degene op wie de leeromgeving wordt afgestemd. Bij het uittekenen van de 
leeromgeving staan authentieke en uitdagende leertaken centraal. De klemtoon ligt 
op 21ste-eeuwse vaardigheden, met onder meer zelfsturing, problemen oplossen 
en samenwerken. Dat is voor alle leerlingen belangrijk, maar zeker voor leerlingen uit 
kwetsbare milieus. Weinig scholen slagen erin om met een groot aantal leerlingen uit 
kwetsbare milieus ook hoge leerprestaties neer te zetten. De scholen die daar wel in 
slagen focussen op leerlinggerichte leeromgevingen en hebben een uitdagend curricu-
lum dat verbonden is met de leefwereld van leerlingen. Brussel als grootstad kan hier 
erg rijke, krachtige leeromgevingen bieden, die de diversiteit van de jongeren omarmen.1 
Om te komen tot een krachtige, authentieke leeromgeving is samenwerking met lokale 
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organisaties en besturen een noodzaak. Die samenwerking kan hierbij de kern van krach-
tig onderwijs in de (groot)steden worden, zeker voor leerlingen bij wie de motivatie om 
te leren verdwenen is.

Zowel blended learning als outdoor learning zorgen dus voor tal van kansen voor ons 
onderwijs. Volgens ons gaat het zelfs nog verder, want het kan ook (een deel van) het 
antwoord zijn op bepaalde stukken waar het onderwijs zich nu in vast loopt. 

Verander het perspectief: Problemen worden opportuniteiten

Of het nu never waste a good crisis of every cloud has a silver lining is, er zijn tal van 
uitdrukkingen die ons aanzetten om van een probleem een opportuniteit te maken. Dat 
is exact wat we hier willen doen. We vertrekken vanuit verschillende situaties die mo-
menteel als problemen worden ervaren en lichten toe waarom ons voorstel er opportu-
niteiten van maakt.

Capaciteit 

De perceptie van een probleem

De laatste Vlaamse capaciteitsmonitor wijst uit dat er de komende jaren de bestaande 
druk op het aantal beschikbare plaatsen in het onderwijs zal blijven, zij het met grote 
verschillen tussen gemeenten en onderwijsprofielen. Dit ondanks de vele investeringen 
in infrastructuur die er de laatste jaren gebeurd zijn. Het zou echter te reducerend zijn om 
het thema van schoolinfrastructuur te beperken tot een puur kwantitatief luik, waarbij 
het ofwel gaat om (het tekort aan) het aantal beschikbare plaatsen ofwel over de be-
schikbare oppervlakte in functie van het houden van fysieke afstand. Verschillende stu-
dies verwezen al naar de impact van passende schoolinfrastructuur op motivaties en het 
moreel binnen het leerkrachtenteam, maar vooral ook op het welbevinden van leerlingen 
(voor een overzicht zie Tondeur, Herman, Brebel, Touceda, & Vaesen, 2019). Ruimte(ge-
bruik) en pedagogie hangen onlosmakelijk samen met elkaar. Om het met een boutade, 
geciteerd in de bovenstaande publicatie, te stellen: hoe kun je leerlingen voorbereiden 
op de 21ste eeuw in klaslokalen en scholen die ontworpen zijn in de jaren 1950? Boven-
dien werd duidelijk dat de capaciteitsuitbreiding er, op zijn minst in sommige (Brusselse) 
scholen, kwam ten koste van zogenaamde collectieve schoolinfrastructuur, zoals eetref-
ters, sportinfrastructuur, sanitaire voorzieningen, speelplaatsen enzovoort. De schoolge-
bouwenmonitor van de Vlaamse overheid (editie 2013) onderstreepte ook al dat in meer 
dan de helft (54,7 %) van de Nederlandstalige Brusselse scholen de klaslokalen volledig 
bezet zijn en er in 40,9 % van de scholen zelfs sprake was van een overbezetting en/of 
acuut plaatsgebrek. Verkennend onderzoek naar het gebruik van de ruimtes en naar de 
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gedragingen van leerlingen in enkele scholen van het Franstalige basisonderwijs, kwam 
tot gelijkaardige bevindingen.

De opportuniteit

Deze problemen kunnen volgens ons omgezet worden naar een opportuniteit door op 
een andere manier te kijken naar hoe onderwijsbeleidsmakers nieuwe gebouwen or-
ganiseren en inkleden. Er zijn heel wat inspirerende voorbeelden voor handen, waarbij 
duidelijk wordt dat ook kleine ruimtelijke ingrepen een grote impact kunnen sorteren, 
door bijvoorbeeld de refter om te toveren tot een forum. Maar we willen hier verder gaan 
en meer outside the box denken. Wij stellen voor om leerlingen voor een deel van de 
schooltijd te onderwijzen buiten de school, hetzij via blended learning hetzij via outdoor 
learning. Door het spectrum van onderwijslocaties te verbreden kan ook de capaciteits-
druk dalen. Er komt meer fysieke plaats vrij op school en via een doordacht (en opbou-
wend) rotatiesysteem profiteren alle leerlingen van de voordelen van onderwijs in de 
klas, blended learning en outdoor learning. 

School als deel van de gemeenschap 

De perceptie van een probleem

Vaak is de school als een eiland in de stad waar (bijna) alle onderwijsactiviteiten door-
gaan. Wat er binnen de schoolmuren gedaan wordt, staat vaak niet in relatie met wat er 
in de buurt gebeurt. De reeds genoemde schoolgebouwenmonitor uit 2013 stipte al aan 
dat er sprake was van te weinig ‘aansluiting bij de brede maatschappelijke context’. Die 
aansluiting bij de brede maatschappelijke context is niet alleen noodzakelijk op het vlak 
van capaciteit (zoals het delen van ruimtes), maar is ook een belangrijk element in de 
strijd tegen vroegtijdse schooluitval, spijbelen en zelfs radicalisering. Wanneer jongeren 
zich niet thuis voelen op school/in hun gemeenschap, stijgt het risico dat ze zullen af-
haken. Voor veel jongeren is die bredere leefcontext ook ruimtelijk erg beperkt ingevuld. 
Specifiek voor Brussel stelden Sacco et al. (2016: 15) vast dat ‘[d]eux types de jeunesse 
semblent peupler Bruxelles, vivant des vies “en parallèle”, ne se rencontrant ni dans le 
système scolaire ni dans les espaces de loisirs, ne pratiquant pas le même type de mo-
bilité, et n’ayant ni le même niveau d’éducation ni les mêmes chances d’accès à l’emploi.’

Er zijn al projecten als de ‘brede school’, waarbij er een kader gecreëerd wordt om via sa-
menwerkingsverbanden met allerlei partners uit verschillende sectoren een integrale en 
intersectorale benadering uit te werken, gericht op het verbeteren van de leef-, leer- en 
ontwikkelingskansen van het kind. Deze projecten zijn erg waardevol, maar limiteren zich 
te vaak tot een werking buiten de schooluren, waardoor men aan island hopping doet: 
van het schooleiland naar het sporteiland, naar het sociaal-cultureel eiland ... 



169

o
n

d
er

w
ijs

De opportuniteit

Nu er gezocht wordt naar manieren om de capaciteit van scholen uit te breiden, zien we 
een opportuniteit om via outdoor learning de school en de gemeenschap errond dichter 
bij elkaar te brengen. De stad (her)ontdekken levert namelijk mogelijkheden wat betreft 
verbondenheid met de stedelijke omgeving en haar inwoners. Verschillende mogelijke 
troeven van een dergelijke aanpak worden aangehaald in de wetenschappelijke literatuur: 

• Verhogen van motivatie en leerplezier

• Een (betere) voorbereiding op het leven na school 

• Verhogen van zelfvertrouwen 

• Meer verbondenheid met de omgeving, 

• Betere cognitieve prestaties (m.n. onthouden)

• Verhogen van fysieke ontwikkeling 

• Attitudeontwikkeling zoals empathie voor het milieu en burgerzin 

• Samenwerkingsvaardigheden (bv. het nemen van initiatief)

• Verhogen van leiderschapskwaliteiten

• Verhogen van communicatievaardigheden

• …

Verschillende van deze voordelen vallen ook samen met de zestien sleutelcompeten-
ties2 waarrond de nieuwe eindtermen geformuleerd worden. Met andere woorden: out-
door learning kan het behalen van de nieuwe eindtermen faciliteren én daarenboven (of 
misschien vooral) helpen om van de ‘superdiverse’ wereldstad die Brussel is een troef 
te maken voor alle leerlingen die er schoollopen. We willen hier extra benadrukken dat 
krachtige leeromgevingen buiten de school niet enkel te vinden zijn in een (groot)stad. 
Scholen en lokale besturen gaan best samen op zoek naar de opportuniteiten in hun 
buurt, ongeacht of het nu gaat over Leffinge, Riemst of Molenbeek. 

Vakoverschrijdend werken

De perceptie van een probleem

Uiteraard blijft vakexpertise van (groot) belang. Maar dat wil niet zeggen dat vakken 
naast elkaar moeten (blijven) functioneren. Vakoverschrijdend samenwerken blijft, on-
danks de beste intenties, echter vaak moeilijk. Leerkrachten zitten (al dan niet met hun 
vakgroep) nog te vaak op hun eilandje en komen hier door verschillende, vaak praktische 
redenen moeilijk vanaf. Zelfs binnen vormen van onderwijs waar samenwerking tussen 
verschillende vakken inherent deel uitmaakt van het opzet, zoals content and language 
integrated learning (CLIL)3, merken we dat leerkrachten uit verschillende vakgebieden 
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(zoals een vakleerkracht en een taalleerkracht) het moeilijk hebben om een samenwer-
king te operationaliseren. Nochtans zijn dit soort samenwerkingen zeer waardevol, zeker 
op vlak van taalverwerving: toepassingen worden authentieker en er is meer ruimte voor 
oefening. 

De opportuniteit

De modernisering van het secundair onderwijs beoogt onder andere het wegwerken 
van muren tussen vakken en zet hiervoor in op vakkenintegratie. De vakoverschrijdende 
eindtermen werden vervangen door ‘transversale eindtermen’. Deze staan niet op zich, 
maar krijgen hun waarde in samenhang met andere eindtermen. Verder legt de overheid 
ook niet meer op in welk vak de eindtermen behaald moeten worden.4 Deze verande-
ringen vragen een nieuwe manier van werken van leerkrachten(teams). Samenwerken, 
zoeken naar opportuniteiten om lesinhouden te combineren, vanuit verschillende per-
spectieven een bepaald thema benaderen, enzovoort. Deze denkoefening vormt meteen 
een opportuniteit om blended learning en outdoor learning te integreren in de onderwijs-
praktijk: leren binnen authentieke contexten impliceert namelijk geïntegreerd werken. 
Leerlingen engageren zich voor uitdagende en betekenisvolle taken, die zich afspelen 
in een realistische context. Het leren is daarbij nauw verbonden met de maatschappij. 
Authentiek leren focust zich op de levensechte, complexe problemen en het zoeken naar 
oplossingen. Daarbij worden referentie-, betekenis- en interpretatiekaders, inhouden, 
expertises, actoren met heel verschillende achtergronden … allemaal geïntegreerd. De 
invulling van deze taken nodigt leerlingen uit om problemen uit het dagelijks leven op 
te lossen, het liefst in team. Hier zetten we ten volle in op leercompetenties, een van de 
zestien sleutelcompetenties.

Leerkrachten geven aan dat deze contexten belangrijk zijn om hun leerlingen op een 
positieve manier in de maatschappij te zetten, zoals blijkt uit volgend citaat van een leer-
kracht: ‘Door dit soort projecten komen ons gasten in de buitenwereld vanuit iets posi-
tief, vanuit hun kunnen, vanuit “wauw, wat is hier gepresteerd”.’

Tussen droom en daad …

Een dergelijke structurele herziening van de manier waarop ons onderwijs wordt aan-
geboden, kan alleen wanneer er aan verschillende randvoorwaarden voldaan is. Wij 
sommen er hier nu enkele op, maar een verdere concretere uitwerking en een eventueel 
proefproject vullen de lijst hier mogelijkerwijs nog verder aan. 

Digitale inclusie

Een eerste belangrijke voorwaarde is hier dat de sociale digitale kloof niet uit het oog ver-
loren wordt. Vele leerlingen moeten online lesmaterialen via hun smartphone verwerken 
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(met alle beperkingen van dien) en veel gezinnen hebben geen toegang tot internet of 
hebben weinig of geen ervaring met computergebruik. Zo hebben bijvoorbeeld 16 % van 
de Brusselse huishoudens volgens de federale ICT-enquête (2018) geen breedband in-
ternettoegang en hebben 7 % van de huishoudens met kinderen zelfs helemaal geen in-
ternettoegang. Deze Brusselse cijfers omtrent internettoegang zijn uiteraard niet uniek. 
Ze onderstrepen in elk geval het belang van zowel een sociale als een ruimtelijke blik op 
het online/blended learning-narratief. Het is hier dan ook een absolute topprioriteit om 
te zorgen dat alle leerlingen voldoende mogelijkheden hebben om de online modules te 
volgen, hetzij thuis of op andere locaties. 

Een geïntegreerde benadering en professionalisering van leerkrachten

Om een kwaliteitsvol onderwijstraject aan te bieden dat zowel blended als buiten de 
school wordt aangeboden, moeten leerkrachten daar voldoende op voorbereid zijn. Leer-
krachten moeten weten hoe ze de (online) leeromgevingen moeten opbouwen, maar ook 
de nodige digitale vaardigheden net als kennis van online privacy en veiligheid hebben. 
Dat kan via de ‘traditionele’ professionaliseringsactiviteiten (zoals workshops en nascho-
lingen) en de integratie van de nieuwste inzichten in de lerarenopleiding. We pleiten hier 
ook voor co-design van de leeromgeving binnen onderzoekpraktijk in partnerschap met 
leerkrachten, toekomstige leerkrachten, lerarenopleiders en onderzoekers, en idealiter 
ook met de stem van leerlingen. Een voorbeeld van hoe dit kan gerealiseerd worden is 
het project Onderzoekende School?!, waarin onderzoekende teams, bestaande uit de bo-
vengenoemde actoren, in een school aan de slag gaan met uitdagingen die de school zelf 
identificeerde. In het kader van het ontwerp van authentieke krachtige leeromgevingen 
is het hierbij wenselijk om ook partners uit de lokale gemeenschap te betrekken. Een 
belangrijke drempel bestaat uit de organisatie en kennisproductie binnen hoger onder-
wijsinstellingen en dan vooral universiteiten, die nog sterk op een disciplinaire leest zijn 
geschoeid. Complexe, grootstedelijke uitdagingen vergen (ook) een multiperspectieve en 
zelfs geïntegreerde, transdisciplinaire blik. 

Third spaces in onderwijs

Uitkomsten van outdoor learning worden mee bepaald door, bijvoorbeeld, de mate van 
sociale interactie en samenwerking die deelnemers hebben tijdens de activiteiten en de 
ondersteuning die daarbij geboden wordt. Leren binnen levensechte contexten houdt 
aldus een collectieve verantwoordelijkheid in, noem het een gedeelde bekommernis 
voor het leren van leerlingen, waarbij de sterke band tussen de school en gemeenschap 
de leermotivatie en het leren kan bevorderen. Wat we hier voorstellen vergt heel wat 
overleg en organisatie vooraleer dit van start kan gaan. Om de samenwerking tussen 
scholen, organisaties en de lerarenopleiding te ondersteunen en in te bedden in een 
reguliere werking, pleiten we voor het installeren van third spaces in onderwijs: een 
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samenwerkingsstructuur of -vorm tussen actoren met uiteenlopende profielen, zoals 
een lerarenopleiding, scholen, (lokale) organisaties en ouders. Dit kan ook een meer-
waarde zijn bij die andere oplossing voor het capaciteitsprobleem, namelijk het bouwen/
renoveren van scholen. Voorstellen en ideeën voor onderwijskundige verandering en/of 
verbetering zijn er wel genoeg, maar die worden niet altijd succesvol toegepast binnen 
de klas- en schoolomgeving. Herman (2017) toonde in haar onderzoek aan dat er met 
name onvoldoende samenwerking bestaat tussen de personen die in en rond de school 
actief zijn en de architecten die deze vorm moeten geven. Anderzijds wordt vaak onvol-
doende rekening gehouden met de randvoorwaarden die nodig zijn om een verande-
ring succesvol door te voeren. Dat maakt dat er vaak te weinig stakeholders betrokken 
worden en dat er doorgaans weinig sprake is van een gezamenlijk ontwerpproces, dat 
vertrekt vanuit een gedeelde pedagogische visie.

Praktische voorwaarden

Naast de garantie dat iedereen een kwaliteitsvolle les kan volgen, moet de uitrol daarvan 
ook praktisch mogelijk gemaakt worden. Juridisch-technisch is het perfect mogelijk om 
onderwijs buiten de schoolmuren te geven (omzendbrief SO/2004/06). Lessen lichame-
lijke opvoeding worden bijvoorbeeld al vaak structureel buiten de school gegeven. Dat 
wil echter niet zeggen dat alles zo simpel te organiseren valt. Er moet worden nagedacht 
in welke mate (lokale) overheden, onderwijskoepels, lokale partners ... scholen kunnen 
ondersteunen in het vinden van geschikte locaties buiten de school, maar ook om te 
zorgen dat de nodige aandacht gaat naar onder andere veiligheidsvoorschriften, verant-
woordelijkheden (zowel online als offline), verzekeringen en verplaatsingen.

Olievlekprincipe

Als laatste willen we nog even wijzen op de manier waarop dit moet worden geïmple-
menteerd. Net zoals het voor de leerkrachten een ommezwaai zal zijn om zowel blended 
als outdoor learning toe te passen, zal het voor de leerlingen ook wennen zijn om op deze 
manier les te krijgen. Het is dan ook belangrijk dat de verantwoordelijkheid en vrijheid 
die de leerlingen krijgen, stapsgewijs wordt opgebouwd. Wanneer een school met zo’n 
project start, raden we ook aan om klein te beginnen en dan traag te groeien en via 
een olievlekprincipe stelselmatig uit te breiden. Op die manier blijft alles beheersbaar en 
heeft het schoolteam ook voldoende tijd om te groeien. 

Conclusie 

Er is volgens ons momenteel een momentum om de manier waar(op) ons onderwijs 
wordt aangeboden te herdenken. Door de praktische organisatie van het onderwijs bij te 
sturen en het maximaliseren van de aanwezige opportuniteiten, zowel digitaal als buiten 
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de schoolmuren, worden er verschillende knelpunten in ons onderwijs aangepakt. Ca-
paciteitsproblemen worden gereduceerd, de school kan zich beter verankeren in de ge-
meenschap, leerlingen profiteren meer van krachtige leeromgevingen, krijgen meer au-
tonomie in hun leerproces terwijl leerkrachten meer vakoverschrijdend samenwerken ... 
Om dit te realiseren moeten er natuurlijk aan verschillende randvoorwaarden voldaan 
worden zoals inclusie, professionalisering van de betrokken actoren, samenwerking met 
lokale organisaties en ook besturen mogen niet uit het oog verloren worden. Maar als we 
een stap voorwaarts willen zetten in de weg naar future proof onderwijs, dan gaan wij 
alvast voor outside the box and into the city! 
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Eindnoten
1 Zie bijvoorbeeld www.studioglobo.be en  

https://www.versbrussel.be/files/brochure-versbrussel.pdf

2 Zie https://www.klascement.net/thema/16-sleutelcompetenties-informatie-en-lesmateriaal 

3 Dit is een vorm van onderwijs waarbij een deel van het curriculum gegeven wordt in een taal die 
niet de reguliere instructietaal is. In Vlaanderen wil dat bijvoorbeeld zeggen dat de les wiskunde of 
geschiedenis in het Frans, Engels of Duits kan gegeven worden.

4 Zie https://onderwijsdoelen.be/uitgangspunten/4653 
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