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Nu we al een tijdje online les aan het geven zijn door de corona maatregelen, komt steeds 
vaker de vraag of we niet door kunnen gaan met online les geven. Deze vraag wordt met 
name gesteld door ouders waarvan de kinderen niet op de Nederlandse School Kaapstad 
zitten, opvallend genoeg komt deze vraag (bijna) nooit van ouders waarvan de kinderen wel 
op onze school zitten. Voor ons reden om even in de literatuur te duiken om uit te zoeken 
wat nou eigenlijk beter is, online les of de traditionele klassikale les. 

Het merendeel van het gepubliceerde onderzoek is gebaseerd op volwassenenonderwijs, 
dan wel bijscholing, cursussen of onderwijs aan studenten van de universiteit of hoge 
school. Uit deze onderzoeken kwam naar voren dat: 

1) les volgen op de traditionele wijze betere resultaten opleverde, ‘online leerlingen’ 
scoorde 10% lager dan leerlingen die klassikaal onderwijs hadden gevolgd. 

2) Daarnaast was er een hogere uitval van leerlingen in de online groep, 9% hogere uitval 
dan bij de leerlingen die klassikaal les volgde. 

3) Tevens gaven de studenten/leerlingen zelf de voorkeur aan klassikaal onderwijs boven 
online onderwijs, vooral de sociale interactie en de lesmotivatie werden opgegeven als 
positieve punten van het klassikaal onderwijs. 

4) Daarbovenop komt nog dat je de stof beter onthoudt als je leest vanaf papier vergeleken 
met lezen vanaf een beeldscherm. Maar ook bij online onderwijs kan je de lesstof natuurlijk 
uitprinten en vanaf papier lezen. 

Klassikaal onderwijs wordt gezien als de meest krachtige vorm van onderwijs maar is minder 
efficiënt vergeleken met online onderwijs. De directe interactie tussen de leerlingen 
onderling en tussen de leerling en de leerkracht is de kracht van klassikaal onderwijs. Tevens 
wordt klassikaal onderwijs aangeraden als de vorm van onderwijs voor het basisonderwijs. 



Wat hebben wij zelf gemerkt de afgelopen maanden? 

De leerlingen waren de eerste weken heel erg enthousiast om met deze nieuwe manier van 
les geven aan de slag te gaan. Het was even zoeken wat de juiste manier was en hoe lang de 
leerlingen het vol hielden maar we hebben onze draai gevonden. We hebben wel gemerkt 
dat hoe langer we online les geven hoe minder enthousiast de leerlingen worden, veel 
leerlingen kijken er naar uit om weer terug te gaan naar fysiek onderwijs. Tevens zijn er een 
aantal leerlingen afgehaakt, vooral de allerjongste leerlingen (4-6 jaar) hielden het online les 
volgen niet meer vol. De jongste leerlingen hebben moeite zich te concentreren en de 
online lessen goed te volgen. De leerkrachten gaven aan dat het in de klas makkelijker is om 
in te grijpen als ze merken dat een leerling zijn concentratie verliest of er niet helemaal bij 
is, online vergt het veel zelfdiscipline of hulp van de ouders. Daarnaast vraagt online les 
geven sowieso veel van de ouders, met name voor de jongere leerlingen, de druk op de 
ouders is groot vooral als meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op hetzelfde tijdstip online 
les volgen. Ook hebben we gemerkt dat de onderlinge interactie tussen de leerlingen 
lastiger is online. Normaliter verbeteren onze leerlingen de Nederlandse taal door middel 
van interactie met andere leerlingen, tijdens de online lessen stimuleren de leerkrachten de 
leerlingen wel om onderling met elkaar te praten maar dit gebeurt toch minder dan in de 
klas. Het bovenstaande geldt overigens niet voor onze leerlingen in het voorgezet onderwijs 
(VO), de VO leerlingen en hun ouders zijn zeer tevreden over het online onderwijs. 

De voordelen van online leren via live zoom-lessen zijn dat er geen reistijd en geen 
reiskosten aan verbonden zijn, er geen kosten zijn om klaslokalen te huren en dat leerlingen 
die verder weg wonen ook mee kunnen doen aan de lessen. Voor ons wegen deze online 
voordelen echter niet op tegen het klassikale onderwijs daarom proberen wij oplossingen te 
zoeken om zo snel mogelijk weer klassikaal les te kunnen geven aan onze (basisschool) 
leerlingen. We hopen jullie allemaal snel weer in levenden lijve te zien! 
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