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Veilige leeromgeving tijdens afstandsonderwijs
In maart zijn docenten online les gaan geven. Deze
noodzakelijke verandering brengt beweging in
onderwijsland. Ik ben trots op mijn collega’s die allemaal
hard aan het werk zijn om online lesgeven vorm te geven.
Onze eerste doelen waren kennisoverdracht en contact behouden
met de student. Gebaseerd op een
recente evaluatie concluderen we dat
we hier goed in zijn geslaagd. De achterstand op kennisniveau is niet groot
en het contact met studenten is behouden. Toch zijn er kanttekeningen.
Hebben we een veilig leerklimaat
kunnen scheppen? Zijn we ons bewust
van ons pedagogisch en didactisch
handelen bij online lesgeven? Iedereen
heeft gedaan wat het beste leek, maar
niemand heeft ervaring met op grote
schaal alleen online lesgeven. In de klas
gaat het proces voor en proberen we
een veilige leeromgeving te creëren. Hoe doen we dit nu online? Wat voorbeelden: Camera van studenten aan… of niet?
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Als een groep studenten de les volgt en niemand zichtbaar is, voelt dat voor mij als docent onprettig. Ik mis de
interactie. Als ik vraag om de camera aan te doen, wordt er
geprotesteerd en zijn ineens veel camera’s stuk.
Tyara is een meisje dat weigert haar camera aan te doen.
Als ik alleen met haar spreek, doet ze haar camera aan. Ik zie
een kleine ruimte, ze zit onder op een stapelbed. Zij zegt: ‘Ik
schaam mij mevrouw. Medestudenten zitten in een mooie
huiskamer en ik zit altijd onder op het stapelbed en soms
komen mijn broertjes ook binnen.’ We spreken af dat ik de
volgende keer vraag of iedereen een achtergrond wil kiezen,
bijvoorbeeld de bergen of de zee. De volgende les had ik veel
studenten in beeld en we hadden een fijn begin van de les.
In een andere groep bemoeide een vader zich met de les en
ging vragen stellen. Dit geeft ongewenste situaties waardoor
de groep zich terugtrekt. Er is minder zicht op groepsprocessen en je weet nu nog minder wat er via sociale media
gebeurt. Met de verwachting dat online lesgeven een rol
blijft spelen in ons onderwijs, moeten we ons opnieuw gaan
verdiepen in hoe we pedagogisch en didactisch moeten
handelen.
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