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Een betoog schrijven 
Stap 1. Luister naar het filmpje en beantwoord de vragen. 

1 Wat is het doel van een betoog? 

______________________________________________________________________  

2 Wat is overtuigend taalgebruik? 

______________________________________________________________________  

3 Wat is een standpunt? 

______________________________________________________________________  

4 Hoe leg je je standpunt uit? 

______________________________________________________________________  

5 Wat betekent ‘weerleggen’? Kies de juiste betekenis. 

A bewijzen dat iets niet klopt 

B nog een keer uitleggen 

C opnieuw neerleggen 

6 Wat gebeurt er als je tegenargumenten zonder weerlegging gebruikt? 

______________________________________________________________________  

7 Welke indeling heeft een betoog? 

______________________________________________________________________  

8 Wat doe je in de inleiding? Noem 3 dingen. 

______________________________________________________________________  

9 Wat staat er in het middenstuk? 

______________________________________________________________________  

10 Wat mag je niet doen in het slot? 

______________________________________________________________________  

11 Wat is het allerbelangrijkste van de tekst? 

______________________________________________________________________  

12 ‘Uitsmijter’ heeft verschillende betekenissen. Welke past hier? Kies uit: 

A iemand die bij de deur van een disco staat en vervelende mensen verwijdert 

B brood met gebakken eieren 

C een geweldig laatste nummer bij een voorstelling of programma 
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Stap 2. Vul de ontbrekende woorden in. Pas de vorm aan indien nodig. Controleer daarna aan de hand 
van het filmpje. 

verstoppen – alinea – daarna – origineel – indeling – tegenstander – bedoeling – kortom – kenmerk – 
overtuigend – vervolgens – onzin – weerleggen 

Het belangrijkste ………………………………. is wel dat je het doel hebt om iemand te overtuigen van jouw 

gelijk. Kortom jij hebt een mening en aan het eind van het lezen van de tekst heeft de lezer dezelfde 

mening als jij. Dat is je doel.  

Daarbij is het dan van belang dat je …………………………………….. taalgebruik gebruikt. Je mag niet twijfelen, 

wat jij zegt, is waar. Je moet ook een standpunt plaatsen en dat is de mening die jij hebt en 

………………………………………. ga je met argumenten en voorbeelden zorgen dat het standpunt zo uitgelegd 

wordt dat de lezer het met je eens is. Soms mag je tegenargumenten gebruiken. Dat maakt het alleen sterk 

op het moment dat je de tegenargumenten gaat ………………………………… . Kortom je kunt wel zeggen 

tegenstanders zullen dit vinden, maar dan moet je direct vertellen waarom dat eigenlijk 

…………………………………. is. Een betoog bevat absoluut geen vrije keuze. ……………………………..de lezer mag 

zijn eigen standpunt eigenlijk niet kiezen, maar eigenlijk is het de …………………………………dat hij jouw 

standpunt gaat overnemen en als je tegenargumenten zonder weerlegging gebruikt, maak je je eigen 

betoog natuurlijk zwakker want dan ga je zeggen dat de ……………………………….. misschien ook wel gelijk 

kunnen hebben.  

Wanneer we verder gaan kijken, heeft een betoog eigenlijk een heel duidelijke ……………………………….. 

Natuurlijk heeft een betoog net als de rest een inleiding, een middenstuk en een slot. 

 In de inleiding doe je drie dingen. Je moet namelijk aandacht trekken: je moet zorgen dat de lezer jouw 

tekst wil gaan lezen en dat doe je op een ………………………………..manier. …………………………….. moet je de 

aandacht richten. Dat betekent dat je naar het onderwerp moet gaan en je eindigt je inleiding met een 

standpunt en die moet je krachtig formuleren. Dus niet ik denk dat, maar je moet het als een soort feit 

gaan formuleren. 

 In het middenstuk kom je dan verschillende argumenten tegen die bij jouw standpunt passen. Duswaarom 

vind jij dat? En bij die argumenten geef je voorbeelden of extra uitleg. Dat maakt het nog sterker. En je 

middenstuk kan ook tegenargumenten bevatten, maar wat we net al zeiden dan moeten die weerlegd 

worden. Jouw middenstuk bestaat uit verschillende ………………………….. 

Dan ga je naar het slot. In het slot laat je het belangrijkste argument eigenlijk terugkomen: je herhaalt het, 

je mag absoluut geen nieuwe dingen noemen. Je eindigt natuurlijk met een uitsmijter en jouw standpunt 

zit er ook in ……………………………….. want dat was het allerbelangrijkste van de hele tekst.  



 3 

Stap 3. Lees de tekst. 

- Wat is het standpunt van de schrijver? 
- Welke argumenten gebruikt hij? 
- Hoe weerlegt hij de tegenargumenten? 

Antwerpen investeert in het prachtige Velo-project en in fietsinfrastructuur, voert zelfs een 
verkeersbeleid voor fietsers. Waarom pakt het dan de fietsdiefstallen niet beter aan? 

09-10-15 – Bron: GVA 

 

De fietsenparking aan Station Antwerpen-Berchem 

Is het zinvol om lokfietsen in te zetten in de strijd tegen fietsdiefstallen? In Gent en Leuven en in de 
Antwerpse gemeenten van de politiezone Minos vinden ze van wel. In Antwerpen van niet. Fietsdiefstallen 
zijn hier geen topprioriteit, laat de Antwerpse politie weten, wel een “permanent aandachtspunt”. 
Drugshandel en grote criminaliteit krijgen voorrang.  

Het is ongetwijfeld een verdedigbaar beleid. Slachtoffer worden van een overval is erger dan je fiets 
kwijtraken. Maar een efficiënt fietsbeleid voer je zo natuurlijk niet. En van veel respect voor de fietsende 
Antwerpenaar getuigt deze houding evenmin.  

Deze week kon u de avonturen van onze lokfiets dagelijks volgen in uw krant. We plaatsten onze fiets met 
gps aan het station van Berchem, waar hij gestolen werd. We volgden hem naar een louche garage even 
verderop, achtervolgden een bestelwagen met onze fiets erin tot in Westerlo en betrapten uiteindelijk 
iemand die ermee rondreed in Borgerhout. We verwittigden de politie. De jongeman werd ondervraagd, 
beweerde dat zijn vader de fiets eerlijk had gekocht. De vader bevestigde dat. En daarmee was de kous af. 
Er zijn beelden van de dief aan het station van Berchem. Politieploegen uit de buurt zullen die bekijken om 
na te gaan of ze de persoon in kwestie kennen. Maar verder gebeurt er niets. Even uitzoeken wat er in die 
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garage precies ligt opgeslagen en van wie die bestelwagen is? Dat is niet nodig. Hoewel wij sterk de indruk 
hebben dat de mannen die we via onze lokfiets op het spoor zijn gekomen met meer bezig waren dan met 
gestolen fietsen. Maar goed, geen topprioriteit is geen topprioriteit.  

Hoe anders klinkt het verhaal in de politiezone Minos (Mortsel, Borsbeek, Boechout, Wijnegem, 
Wommelgem). Daar wordt wel gewerkt met lokfietsen. Die leidden onder andere al naar een man met 
vijftien gestolen rijwielen in zijn garage. Ook in Gent is al een fietsendief gearresteerd. Lokfietsen inzetten 
kost weinig geld (een fiets en een gps) en vraagt geen grote inzet van personeel. En elke fietsendief minder 
is een gelukkige fietser meer. Toch? 

Voor de burgemeester van Boechout maken de lokfietsen trouwens deel uit van zijn fietsbeleid. Als je 
meer mensen op de fiets wil krijgen, moet je ook zorgen dat ze hun fiets veilig kunnen parkeren, vindt 
Koen T’Sijen. En gelijk heeft hij. 

Antwerpen investeert in het prachtige Velo-project en in fietsinfrastructuur, voert zelfs een verkeersbeleid 
voor fietsers. Waarom pakt het dan de fietsdiefstallen niet beter aan? Voor steeds meer mensen is de fiets 
een volwaardig en onmisbaar vervoermiddel waarin ze geïnvesteerd hebben en waaraan ze gehecht zijn. 
Als je nog meer mensen op de fiets wil krijgen – wat in een stad die kampt met ernstige luchtvervuiling 
geen slecht idee is – kun je als stadsbestuur toch niet tevreden zijn met de huidige cijfers. 

Elk jaar worden in Antwerpen vierduizend aangiftes van gestolen fietsen gedaan. Minstens vierduizend 
Antwerpenaars moeten dus elk jaar op zoek naar een nieuwe fiets. En vermoedelijk zijn het er veel meer, 
want steeds minder mensen geloven dat een aangifte zin heeft.  

Stel je voor dat het om vierduizend diefstallen van auto’s zou gaan, hoeveel mensen en middelen zou de 
politie dan inzetten om dat cijfer naar beneden te krijgen? 

 

Stap 4. Kies nu een stelling die jij gaat verdedigen: een stelling in verband met studeren als volwassene, 
een stelling over studeren in coronatijden, een stelling over de opleiding ... 

In de inleiding maak je je standpunt duidelijk. Je kunt kiezen uit drie typen standpunten: 

- beschrijvende standpunten: je beschrijft als schrijver een feit, je uitspraken kunnen juist of onjuist 
zijn. 
De stijging van de zeespiegel wordt veroorzaakt door de opwarming van de aarde. 
 

- waarderende standpunten: je geeft een waardeoordeel. 
Democratie is de beste staatsvorm. 
 

- aansporende standpunten: je geeft een advies.  
Obesitas kan het beste voorkomen worden door goede voorlichting. 
 

Maak gebruik van signaalwoorden om je mening weer te geven: 
  
Naar mijn mening... 
Ik vind dat… 
Ik denk dat… 
Volgens mij… 
Ik heb het idee dat… 

 

http://www.taalwinkel.nl/schrijfproces/signaalwoorden/
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In het middenstuk geef je zeker vijf argumenten om je stelling te verdedigen en weerleg je de 
tegenargumenten. Gebruik minstens 1 argument dat gebaseerd is op een feit of een onderzoek en vermeld 
de bron op een correcte manier. 

In het slot herhaal je je standpunt en zorg je voor een uitsmijter. 

Bron: http://www.taalwinkel.nl/tekstsoorten/het-betoog/ 
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Opdracht 
- Werk in groepjes (zie groepsverdeling hieronder): elk groepje schrijft samen 1 betoog. De 

stelling moet een verband hebben met studeren als volwassene, een stelling over studeren in 
coronatijden, een stelling over de opleiding ... 

- Kies samen een stelling, brainstorm over de argumenten en de mogelijke tegenargumenten. 
Zorg voor een goede volgorde van de argumenten (de beste in het begin en op het einde). 

- Spreek de werkverdeling af. Respecteer de afgesproken deadlines! 
- Geef elkaar constructieve feedback en pas samen aan via Teams; spreek over de 

aanpassingen; motiveer waarom je iets wilt aanpassen. 
- De eindredacteur plaatst het eindresultaat op [datum] op Digitap en stuurt de tekst (= 

nagekeken eindresultaat van het hele groepje) via e-mail naar alle klasgenoten. 
- Lees de teksten van de andere groepjes; formuleer feedback. Bespreek en verzamel de 

feedback voor de andere groepjes in een Teams-moment binnen je eigen groepje. De 
eindredacteur plaatst de gebundelde feedback op [datum] op Digitap. 

 
Groep 1: Caitlyn, Femke en Saartje (= eindredacteur) 

Groep 2: Valerie, Jakim, Luka (= eindredacteur) 

Groep 3: Najma, Janne en Yuna (= eindredacteur) 

Groep 4: Charlotte, Rienke, Bianca (= eindredacteur) 

Groep 5: Nena, Kimberly, Sara, Marij (= eindredacteur) 

Groep 6: Inge, Emma, Lu (= eindredacteur) 
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Uitwerking van een groepje  

Betoog Nederlands 

Digitaal onderwijs, het nieuwe normaal? 

 

De digitale evolutie is niet meer weg te denken uit onze samenleving en heeft invloed op alle mogelijke domeinen in 
ons leven. Zeker in deze tijden van corona, schieten de digitale alternatieven als paddenstoelen uit de grond. Ook 
het onderwijs springt mee op de digitale trein die op dit moment als een gek voorbijraast in onze samenleving. We 
zien veel toekomst in de digitalisering van onze samenleving en voorstanders willen de digitale vooruitgangen in het 
onderwijs alleen nog maar zien toenemen. Er wordt zelfs al gesproken over het nieuwe normaal waarmee er wordt 
geïnsinueerd dat we nooit meer zullen terugkeren naar het onderwijs van voor de coronacrisis. Toch moeten we 
voorzichtig omspringen met ons enthousiasme omtrent het digitaal onderwijs. Lang niet iedereen kan het tempo 
waarop de technologie zich steeds verder ontwikkelt, zomaar volgen. Er wordt iets te gemakkelijk vanuit gegaan dat 
jongeren over voldoende digitale vaardigheden beschikken en zij die zich niet de gepaste middelen kunnen 
aanschaffen om aan de verwachtingen van de digitalisering te voldoen, blijven in de kou achter. Zolang er haltes 
worden overgeslagen en er jongeren zijn die de digitale trein van het onderwijs dreigen te missen, mag er absoluut 
niet gesproken worden van een nieuw normaal. 

Nu horen we de voorstanders van het digitaal onderwijs al zeggen dat er nochtans enorm geïnvesteerd wordt vanuit 
de overheid om zoveel mogelijk laptops te kunnen doneren aan leerlingen die het nodig hebben. Dank u wel meneer 
de minister! Daar zijn de kinderen ook vet mee als ze thuis niet eens toegang hebben tot het internet. Maar liefst 
13% van de bevolking heeft thuis geen toegang tot het internet (de Koning Boudewijnstichting, 2019). Dat komt 
overeen met zo’n 1 miljoen burgers in België en jawel, daaronder vallen ook gezinnen met kinderen. Zo getuigde een 
alleenstaande mama van twee schoolgaande kinderen het volgende: “Mijn kinderen moeten hun schooltaken 
doorsturen via Smartschool, zelf hebben we geen internetverbinding thuis, ik voel me schuldig omdat ze daardoor 
vaak te laat zijn met hun schooltaken (VZW De Lage Drempel, 2016, p.16).” Bovendien wordt er regelmatig op het 
laatste moment online nog belangrijke informatie meegedeeld waardoor ouders en/of kinderen, die niet zomaar een 
beroep kunnen doen op het internet, deze communicatie missen. Oudercontacten bijvoorbeeld, worden gemist door 
ouders die niet vertrouwd zijn met het gebruik van Smartschool en/of de uitnodiging niet hebben gezien. Zo lijkt het 
onterecht alsof ze niet geïnteresseerd of betrokken zijn. Dit is een typisch voorbeeld van het Mattheuseffect: de 
ouders die voldoende middelen en vaardigheden hebben om goed te kunnen werken met de digitale platformen, 
worden veel gemakkelijker bereikt door de school (Netwerk tegen Armoede & De Beweging van Mensen met een 
Laag Inkomen en Kinderen, 2015). 

Nog voor er sprake was van het coronavirus, waren er al scholen die sterk inzetten op de digitalisering van het 
onderwijs. Weliswaar in mindere mate dan vandaag de dag het geval is, maar de computer speelt in het algemeen 
een steeds grotere rol binnen het schoolgebeuren. In sommige scholen wordt een aankoop van een tablet of een 
laptop zelfs verplicht. Zo’n maatregel trekt nu eenmaal een bepaald gegoed publiek aan en schrikt armere mensen 
af. Het argument van scholen dat een verplichte invoering van een iPad of laptop de ouders geld zou besparen, 
wordt sterk in twijfel getrokken. Vaak is het niet zo dat effectief alle boeken, papieren en kopieën afgeschaft 
worden. Daarbovenop komen de niet-zichtbare kosten zoals de verzekering, reparatie- en onderhoudskosten, de 
(draadloze) internetaansluiting, het thuis printen dat vermoedelijk meer zal moeten gebeuren ...  
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Ouders in armoede kiezen daardoor niet altijd voor de studierichting die het meest aansluit bij de interesses en de 
capaciteiten van hun kind. Meestal is er wel de mogelijkheid om tablets of laptops te huren op school voor zij die er 
geen kunnen kopen, maar dat leidt tot een risico op stigmatisering. Zo zijn er leerlingen met de nieuwste iPad en 
leerlingen met oudere of afgedankte modellen van oud-leerlingen. Kinderen kunnen erg hard zijn voor elkaar 
wanneer ze dit opmerken (Netwerk tegen Armoede & De Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen, 
2015).  

Toegang hebben tot het internet en het bezitten van de gepaste technologie, wil niet per sé zeggen dat we daarom 
ook zomaar mee zijn in het digitale verhaal. Niet iedereen is even digitaal vaardig of kan een beroep doen op goede 
ondersteuning wanneer hulp gewenst is. Het gebeurt maar al te vaak dat ouders moeten inspringen om het kind te 
ondersteunen in de lessen en opdrachten die thuis gemaakt moeten worden. Het is echter niet voor ieder gezin 
zomaar mogelijk om aan alle kinderen de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Bovendien hebben gezinnen 
met meerdere kinderen en eventuele thuiswerkende ouders vaak niet genoeg aan één computer. Een computer 
delen in tijden van digitaal thuisonderwijs is geen sinecure, aangezien lestijden vaak overlappen. Dit zorgt ervoor dat 
niet alle kinderen dezelfde kansen krijgen waardoor het risico op het oplopen van een leerachterstand bij deze 
kinderen vergroot.  

Is dat wat we willen? Enkel verdergaan met zij die én de nodige middelen én de vaardigheden én de juiste 
ondersteuning hebben? Wat met al die andere talentvolle jongeren die de kans niet krijgen om zich verder te 
ontwikkelen? Als de coronacrisis ons iets geleerd heeft is het wel dat we als maatschappij veel kunnen en samen 
creatief naar oplossingen kunnen zoeken. Laten we dat dan ook doen. Wat deze crisis ons nog geleerd heeft is dat er 
grenzen zijn. Waar trekken we de grens van ons digitale bestaan? Want laat ons eerlijk zijn, het is niet altijd zo mooi 
als het soms wordt voorgesteld, ook niet voor zij die het geluk hebben wel te beschikken over de nodige 
ondersteuning. Een volwaardig digitaal alternatief voor praktijklessen is quasi onmogelijk. Zo hebben wijzelf als 
studenten ook ondervonden dat het online aanleren van een visuele taal zoals Vlaamse Gebarentaal geen sinecure 
is. In tijden van maximaal digitaal onderwijs werden zelfs de fysieke lessen LO vervangen door digitale alternatieven. 
Dat was een noodgedwongen aanpassing, maar het heeft ons hopelijk toch ook doen inzien dat het nieuwe normaal 
nooit zo extreem mag worden. In zo’n lessen worden aspecten aangeleerd aan leerlingen die nooit via de digitale 
kanalen overgedragen kunnen worden.  

En wat met het sociale welbevinden van onze kinderen? De computer wordt noodgedwongen de beste vriend van 
elk kind, maar kinderen hebben ook nood aan sociaal contact met hun vrienden. Echt fysiek contact zodat ze samen 
kunnen spelen en ravotten. Laten we niet vergeten dat een school naast een educatieve ook een opvoedende 
waarde heeft. Het is een omgeving waar kinderen zichzelf ontdekken, groeien als persoon en hun sociale 
vaardigheden ontwikkelen. 

Dus beste mensen, digitaal het nieuwe normaal? Als het van ons afhangt voorlopig alvast niet. Nog te veel jongeren 
kunnen niet genieten van kwalitatief digitaal onderwijs en dreigen in de kou te blijven staan. Laten we ook niet 
vergeten hoe essentieel sociaal contact is in de opvoeding van onze kinderen. Om tot dat nieuwe normaal te komen, 
zijn er nog vele inspanningen nodig die verder gaan dan het uitdelen van laptops. Er moet constructief gewerkt 
worden aan een plan om alle jongeren mee te krijgen op de digitale trein, niet enkel zij die vooraan op het perron 
staan. 
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Groep 3: Janne en Yuna – Feedback andere groepjes 
Digitaal onderwijs, het nieuwe normaal? 
 

• Goed geschreven 
• Hier en daar een lange zin die opgesplitst kan worden in 2 zinnen 
• Weinig bronnen, ook geen vermelding van persoonlijke ervaring 

 

Groepje Yuna – Janne  
 
We waren het erover eens dat Janne en Yuna mooie zinsconstructies gemaakt hebben in dit betoog en we 
vonden ook enkele leuke en grappige uitspraken terug. Wel waren we van mening dat de alinea’s te lang 
waren en dat de tekst niet uitgelijnd was, wat de vlotheid van het lezen bemoeilijkte. Het viel ons op dat ze 
goede argumenten hadden aangehaald met veel praktijkvoorbeelden en toepassingen. We vonden het wel 
jammer dat deze voorbeelden van alternatieven of creatieve oplossingen alleen werden aangehaald en niet 
werden uitgewerkt. Wat voor ons nog ontbrak was een weerlegd tegenargument. Ook zagen we dat 
spreek- en schrijftaal door elkaar werden gebruikt en dat hun woordkeuze niet helemaal was afgestemd op 
de lezer. Dit viel ons vooral op bij het Mattheuseffect. Geen van ons wist precies wat dat juist was en we 
konden het ook moeilijk afleiden uit de tekst omdat het meteen werd toegepast. Om af te sluiten willen we 
graag zeggen dat we hun uitsmijter een hele mooie metafoor vonden.  
 

Groepje: Yuna, Janne, Valerie: Niets op aan te merken.  

Het is met de nagel op de kop! Sommige alinea’s zijn misschien wat lang, maar 
omdat ik het onderwerp heel interessant vond, had ik er niet zoveel problemen mee. 

Dit betoog is heel duidelijk en helder geschreven. De lezer begrijpt meteen waar het 
over gaat en de argumenten zijn goed naar voren gebracht. Er zijn een groot aantal 
argumenten die gebaseerd zijn op onderzoek waarbij de bronvermelding ook 
duidelijk wordt weergegeven. Het betoog is ook in schrijftaal geschreven en niet in 
spreektaal, dit merk je aan de zinsbouw, de zinnen zijn correct geschreven. 
 

Opmerkingen over taal en spelling hebben we in het blauw genoteerd. 

Feedback over de inhoud staat in het groen. 

 

Betoog Nederlands 

Digitaal onderwijs, het nieuwe normaal? 

 

De digitale evolutie is niet meer weg te denken uit onze samenleving en heeft invloed op alle mogelijke domeinen in 
ons leven. Zeker in deze tijden van corona, (geen komma nodig)schieten de digitale alternatieven als paddenstoelen 
uit de grond. Ook het onderwijs springt mee op de digitale trein die op dit moment als een gek voorbijraast in onze 
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samenleving. We zien veel toekomst in de digitalisering van onze samenleving en voorstanders willen de digitale 
vooruitgangen(waarom meervoud?) in het onderwijs alleen nog maar zien toenemen. (Jullie schrijven hier in een 
kort stukje heel vaak het woord ‘samenleving’) Er wordt zelfs al gesproken over het nieuwe normaal waarmee er 
(overbodig) wordt geïnsinueerd dat we nooit meer zullen terugkeren naar het onderwijs van voor de coronacrisis. 
Toch moeten we voorzichtig omspringen met ons enthousiasme omtrent het digitaal onderwijs. Lang niet iedereen 
kan het tempo waarop de technologie zich steeds verder ontwikkelt, (komma overbodig) zomaar volgen. Er wordt 
iets te gemakkelijk vanuit gegaan dat jongeren over voldoende digitale vaardigheden beschikken en zij die zich niet 
de gepaste middelen kunnen aanschaffen(ofwel ‘zich veroorloven’, ofwel aanschaffen) om aan de verwachtingen 
van de digitalisering te voldoen, blijven in de kou achter (overbodig). Zolang er haltes worden overgeslagen en er 
jongeren zijn die de digitale trein van het onderwijs dreigen te missen, mag er absoluut niet gesproken worden van 
een nieuw normaal. (We missen wat concrete voorbeelden, het geheel is wat vaag en lijkt op veronderstellingen 
gebaseerd) 

Nu horen we de voorstanders van het digitaal onderwijs al zeggen dat er nochtans enorm geïnvesteerd wordt vanuit 
de overheid (…door de overheid) om zoveel mogelijk laptops te kunnen doneren aan leerlingen die het nodig 
hebben. Dank u wel meneer de minister! Daar zijn de kinderen ook vet mee (dat lijkt ons nogal een volkse 
uitdrukking) als ze thuis niet eens toegang hebben tot het internet. Maar liefst 13% van de bevolking heeft thuis 
geen toegang tot het internet (de Koning Boudewijnstichting, 2019). Dat komt overeen met zo’n 1 miljoen burgers in 
België en jawel, daaronder vallen ook gezinnen met kinderen. Zo getuigde een alleenstaande mama van twee 
schoolgaande kinderen het volgende: “Mijn kinderen moeten hun schooltaken doorsturen via Smartschool, zelf 
hebben we geen internetverbinding thuis, ik voel me schuldig omdat ze daardoor vaak te laat zijn met hun 
schooltaken (VZW De Lage Drempel, 2016, p.16).” Bovendien wordt er regelmatig op het laatste moment online nog 
belangrijke informatie meegedeeld waardoor ouders en/of kinderen, die niet zomaar een beroep kunnen doen op 
het internet, deze communicatie missen. Oudercontacten bijvoorbeeld, worden gemist door ouders die niet 
vertrouwd zijn met het gebruik van Smartschool en/of de uitnodiging niet hebben gezien. Zo lijkt het onterecht alsof 
ze niet geïnteresseerd of betrokken zijn. Dit is een typisch voorbeeld van het Mattheuseffect: de ouders die 
voldoende middelen en vaardigheden hebben om goed te kunnen werken met de digitale platformen, worden veel 
gemakkelijker bereikt door de school (Netwerk tegen Armoede & De Beweging van Mensen met een Laag Inkomen 
en Kinderen, 2015). (duidelijke voorbeelden, dat bevordert het tekstbegrip) 

Nog voor er sprake was van het coronavirus, waren er al scholen die sterk inzetten op de digitalisering van het 
onderwijs. Weliswaar in mindere mate dan vandaag de dag het geval is, maar de computer speelt in het algemeen 
een steeds grotere rol binnen het schoolgebeuren. In sommige scholen wordt een aankoop van een tablet of een 
laptop zelfs verplicht. Zo’n maatregel trekt nu eenmaal een bepaald gegoed publiek aan en schrikt armere mensen 
af. Het argument van scholen dat een verplichte invoering van een iPad of laptop de ouders geld zou besparen, 
wordt sterk in twijfel getrokken.(door wie?) Vaak is het niet zo dat effectief alle boeken, papieren en kopieën 
afgeschaft worden. Daarbovenop komen de niet-zichtbare kosten zoals de verzekering, reparatie- en 
onderhoudskosten, de (draadloze) internetaansluiting, het thuis printen dat vermoedelijk meer zal moeten gebeuren 
...  

  

Ouders in armoede kiezen daardoor niet altijd voor de studierichting die het meest aansluit bij de interesses en de 
capaciteiten van hun kind. Meestal is er wel de mogelijkheid om tablets of laptops te huren op school voor zij (voor 
hen die)die er geen kunnen kopen, maar dat leidt tot een risico op stigmatisering. Zo zijn er leerlingen met de 
nieuwste iPad en leerlingen met oudere of afgedankte modellen van oud-leerlingen. Kinderen kunnen erg hard zijn 
voor elkaar wanneer ze dit opmerken (Netwerk tegen Armoede & De Beweging van Mensen met een Laag Inkomen 
en Kinderen, 2015).  

Toegang hebben tot het internet en het bezitten van de gepaste technologie, wil niet per sé zeggen dat we daarom 
ook zomaar mee zijn in het digitale verhaal. Niet iedereen is even digitaal vaardig of kan een beroep doen op goede 
ondersteuning wanneer hulp gewenst is. Het gebeurt maar al te vaak dat ouders moeten inspringen om het kind te 
ondersteunen in de lessen en opdrachten die thuis gemaakt moeten worden. Het is echter niet voor ieder gezin 
zomaar mogelijk om aan alle kinderen de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Bovendien hebben gezinnen 
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met meerdere kinderen en eventuele thuiswerkende ouders vaak niet genoeg aan één computer. Een computer 
delen in tijden van digitaal thuisonderwijs is geen sinecure, aangezien lestijden vaak overlappen. Dit zorgt ervoor dat 
niet alle kinderen dezelfde kansen krijgen waardoor het risico op het oplopen van een leerachterstand bij deze 
kinderen vergroot.  

Is dat wat we willen? Enkel verdergaan met zij (met hen die) die én de nodige middelen én de vaardigheden én de 
juiste ondersteuning hebben? Wat met al die andere talentvolle jongeren die de kans niet krijgen om zich verder te 
ontwikkelen? Als de coronacrisis ons iets geleerd heeft is het wel dat we als maatschappij veel kunnen en samen 
creatief naar oplossingen kunnen zoeken. (hier missen we weer wat concrete voorbeelden) Laten we dat dan ook 
doen. Wat deze crisis ons nog geleerd heeft is dat er grenzen zijn. Waar trekken we de grens van ons digitale 
bestaan? Want laat ons eerlijk zijn, het is niet altijd zo mooi als het soms wordt voorgesteld, ook niet voor zij die het 
geluk hebben wel te beschikken over de nodige ondersteuning. Een volwaardig digitaal alternatief voor 
praktijklessen is quasi onmogelijk. Zo hebben wijzelf als studenten ook ondervonden dat het online aanleren van een 
visuele taal zoals Vlaamse Gebarentaal geen sinecure is. In tijden van maximaal digitaal onderwijs werden zelfs de 
fysieke lessen LO vervangen door digitale alternatieven. Dat was een noodgedwongen aanpassing, maar het heeft 
ons hopelijk toch ook doen inzien dat het nieuwe normaal nooit zo extreem mag worden. In zo’n lessen worden 
aspecten aangeleerd aan leerlingen die nooit via de digitale kanalen overgedragen kunnen worden.  

En wat met het sociale welbevinden van onze kinderen? De computer wordt noodgedwongen de beste vriend van 
elk kind, maar kinderen hebben ook nood aan sociaal contact met hun vrienden. Echt fysiek contact zodat ze samen 
kunnen spelen en ravotten. Laten we niet vergeten dat een school naast een educatieve ook een opvoedende 
waarde (we denken dat functie hier een beter woord zou kunnen zijn) heeft. Het is een omgeving (hier zouden wij 
eerder schrijven : 'het zou een omgeving moeten zijn') waar kinderen zichzelf ontdekken, groeien als persoon en hun 
sociale vaardigheden ontwikkelen. 

Dus beste mensen, digitaal het nieuwe normaal (dit had voor de duidelijkheid misschien tussen aanhalingstekens 
gemogen)? Als het van ons afhangt voorlopig alvast niet. Nog te veel jongeren kunnen niet genieten van kwalitatief 
digitaal onderwijs en dreigen in de kou te blijven staan. Laten we ook niet vergeten hoe essentieel sociaal contact is 
in de opvoeding van onze kinderen. Om tot dat nieuwe normaal te komen, zijn er nog vele inspanningen nodig die 
verder gaan dan het uitdelen van laptops. Er moet constructief gewerkt worden aan een plan om alle jongeren mee 
te krijgen op de digitale trein, niet enkel die vooraan op het perron staan. (mooie metafoor)  
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Als geheel duidelijk en overtuigend. Ik mis hier en daar wat concrete voorbeelden, waardoor het af en toe lijkt dat er 
voornamelijk op het buikgevoel of op vermoedens is voortgegaan. 
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