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De kracht van ontmoeting: communityvorming in 

het hoger onderwijs, tijdens en na de 

coronapandemie. 

Inleiding 

Sinds de coronapandemie is een transformatie gaande in het hoger onderwijs. Door de coronamaatregelen 

is een leeromgeving ontstaan die soms geheel online is, blended of hybride. Deze afgedwongen 

transformatie vraagt om flexibiliteit en inventiviteit. De meeste docenten zijn immers niet geschoold in 

online lesgeven. Toch krijgen docenten meer voor elkaar dan ooit gedacht. We missen echter de ‘chemie 

in de klas en het kletsen bij de koffieautomaat’, zo blijkt uit onderzoek. Na tien maanden coronacrisis 

zitten we met een paradox: er kan meer dan gedacht én dit moet niet zo blijven. In dit essay wil ik, 

gebaseerd op onderzoek, literatuur en gesprekken, reflecteren op community, op onze huidige situatie en 

vooruitkijken hoe we ons kunnen voorbereiden op post-corona onderwijs wat betreft het community-

aspect. 

 

Community en betrokken gemeenschap 

Community wordt hier opgevat als gemeenschap die ontstaat door de persoonlijke en wederkerige 

ontmoeting tussen docent en studenten en onderling. Deze ontmoeting waardoor een student zichzelf kan 

ontdekken, haar talenten kan ontwikkelen en zo haar plek in de wereld kan vinden om een verschil te 

kunnen maken. De ontmoeting waar je als docent bezieling ervaart omdat je kennis, waarden, wijsheid 

en professie doorgeeft aan studenten, je hen kan stimuleren om hun toekomst te creëren.  

 

De ontmoeting met de ander is op twee manieren essentieel. Enerzijds creëert de ervaring gezien te 

worden, een nieuwe ruimte om jezelf te ontdekken. Anderzijds doet de ontmoeting met de ander beseffen 

dat we allen anders zijn en dat juist deze verschillen de kracht van de gemeenschap maken. De ontmoeting 

als sleutel tot persoonlijke, academische, en professionele groei en transformatie. 

 

Dergelijke ontmoetingen die tezamen een betrokken gemeenschap doen ontstaan, zijn lastig te duiden of 

te operationaliseren en worden tijdens de coronacrisis gemist. Woorden als verbondenheid in de klas, 

connectedness, sense of belonging, cultuur, veilig leerklimaat zijn er mee verwant (bijvoorbeeld Ahn & 

Davis, 2020; Boyd, Liu & Horissian, 2020; Carlson et al., 2006; Hoffman et al., 2002; Macleod, Hao Yang 

& Shi, 2019; Masika & Jones, 2016) en komen ook terug in literatuur over talentontwikkeling en 

honoursonderwijs (Wolfensberger, 2012).  

 

Doceerstrategieën die helpen bij creëren van community, bijvoorbeeld hoge verwachtingen, interactief 

onderwijs en feedback (Canrinus, Heijne-Penninga & Wolfensberger, 2020; Van Ginkel, van Eijl & Ultich, 

2014; Stachl & Baranger, 2020) zijn lastiger online. Een betrokken gemeenschap creëren vraagt meer 

dan het toepassen van strategieën (Felten & Lambert, 2020).  

 

Voorheen merkten we misschien niet hoe belangrijk persoonlijke ontmoetingen zijn en hoe onderwijs en 

welzijn samenhangen, omdat ontmoetingen als het ware vanzelfsprekend waren. Maar de coronatijd 
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doorbreekt precies die vanzelfsprekendheid en juist door het gemis van ontmoetingen voelen we het 

belang ervan. 

 

Ons onderzoek 

Na de eerste coronamaatregelen gingen we de effecten op het onderwijs binnen de Hanzehogeschool 

Groningen onderzoeken. We verzamelden op drie momenten gegevens (de laatste loopt nog) onder 

docenten, honourscoördinatoren, leidinggevenden en technisch specialisten met onder andere interviews 

en focusgroepen (Van Middelkoop, 2020). 

 

Resultaten 

De resultaten laten in grote lijnen zien dat er digitaal meer kan dan gedacht, maar dat het gevoel van 

community wordt gemist. Contact dat er wel is lijkt functioneel en zelfs de spontane ontmoeting van het 

binnenkomen in het klaslokaal wordt gemist.  

 

Onderwijs eind 2020 is vaak geen weloverwogen didactisch antwoord, maar noodgedwongen ontstaan. Er 

is sprake van een gemankeerde situatie waarin vrijwel iedereen probeert het beste ervan te maken. Soms 

kunnen we hieruit zelfs inspiratie opdoen, ondanks vermoeidheid en angst.  

 

Tegelijkertijd hopen we op een betere post-coronatijd waarin communityvorming aandacht krijgt. Daarbij 

geldt dat voor vele docenten en studenten teruggaan naar het ‘oude normaal’ niet realistisch is. We willen 

de goede dingen van het online onderwijs ook na coronatijd behouden, maar de behoefte aan 

communityvorming is niet zomaar verdwenen. We verlangen naar een volgende stap en naar visievorming, 

maar nu eerst terugkijken: 

- April 2020: schouders eronder 

Na de afkondiging van de eerste lockdown in maart 2020 moet al het onderwijs online, terwijl velen 

thuiswerken. Er is een gevoel van solidariteit, ‘schouders er onder’ om het onderwijs gaande te houden 

met behoud van kwaliteit. Online lesgeven vraagt om nieuwe technische kennis en didactiek die de 

meesten nog niet beheersen. Er ontstaan tussen docenten, soms met studenten, kennisnetwerkwerken 

om elkaar te helpen met online onderwijs (Wolfensberger & Ding, 2020). Docenten ervaren solidariteit, 

vragen om tijd, digitale ondersteuning, scholing en het faciliteren van netwerkwerkvorming. 

- Juni 2020: zelfredzaamheid en co-creëren 

“De eerste 100 dagen” heeft niet alleen symbolische waarde (Roosevelt, 1933), maar zijn voor 

cultuurverandering en binding belangrijk (Goes, 2020; Lizzio, 2020). Er wordt gesproken over van wat 

misschien de start is van een onderwijsrevolutie.  

 

Er is toenemende zorg over welzijn van collega’s en studenten en de ongelijkheid tussen studenten. Men 

spreekt over hoge werkdruk. Er ontstaan fricties onder andere vanwege regelgeving en standaardisatie. 

Men zegt elkaar nodig te hebben, wil ‘feeling en binding’ met studenten wat matig lukt. Dit moedigt wel 

aan om nieuwe vormen van interactie met de klas te zoeken. Er is behoefte aan wederkerigheid. Docenten 

betrekken vaker studenten bij de ontwikkeling en het geven van onderwijs. Deze co-creatie, soms 

geholpen door de ‘corona instellingshulp’, ondersteunt de ervaring van gemeenschap en betrokkenheid 

(Bovill, 2019; Sidelinger & Booth-Butterfield, 2010; Wolfensberger & Vroom, 2020).  
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Een positief effect is de toenemende zelfredzaamheid (Bandura, 1997) van docenten wat betreft online 

onderwijs, zowel individueel als binnen teams waardoor ze zich beter en deel van een gemeenschap voelen 

(Patterson, Weil & Patel, 2010). Docenten zeggen dat coronamaatregelen digitaal onderwijs een boost 

geven en dat hierop moet worden voortgebouwd. Offline onderwijs wordt hoog gewaardeerd, maar de 

doorbraak in digitaal onderwijs wordt als winst gezien. 

- December 2020: dubbele gevoelens 

Negen maanden na de eerste lockdown zoeken mensen woorden voor dubbele gevoelens. Aan de positieve 

kant: veel bleek wél mogelijk, iedereen heeft wat nieuws geleerd, vergaderingen gaan online duurzamer 

en makkelijk, thuiswerken heeft voordelen, onderwijs is voor mensen met een beperking toegankelijker 

en er is fris perspectief geboren op online onderwijs. Aan de negatieve kant nemen de zorgen toe over de 

mogelijke gevolgen van de coronacrisis zoals ziekte, verlies, dreigende werkloosheid en ook toename van 

ongelijkheid, leerachterstanden en welzijn. Docenten willen tijd voor onderwijs- en visieontwikkeling: om 

de positieve aspecten te behouden of zelfs te versterken en om de negatieve aspecten te kunnen 

aanpakken.  

 

De ervaren werkdruk is hoog en docenten worstelen hoe community te creëren, differentiatie aan te bieden 

en contact met studenten te behouden of te verkrijgen. Docenten vertellen hoe ze zoeken naar nieuwe 

manieren van communiceren. Ze vragen naar ervaringen, geven ondertiteling en benoemen emoties. Het 

voelt makkelijker om diverse en internationale groepen bij elkaar te brengen. Het is lastiger lesgeven aan 

groepen die elkaar nog niet kenden. Online lesgeven lijkt nieuwe mogelijkheden te bieden, maar heeft 

ook een keerzijde, bijvoorbeeld wanneer een camera aangaat en je ziet een student in bed of dat je niet 

alleen de student maar het hele gezin in je les hebt. Dat creëert dilemma’s rond de klas als ‘veilige plek’ 

voor interactieve lessen met ook ruimte voor socialisatie en persoonlijke vorming. 

 

Tussenconclusies en volgende stappen 

In elke fase van ons onderzoek is tijd gevraagd voor onderwijs- en visieontwikkeling. Er is behoefte aan 

theorieontwikkeling op onze unieke menselijke rol in relatie tot technologie binnen het onderwijs, zoals 

bijvoorbeeld Aoun (2018) of O’Toole (2020) beschrijven.  

 

In alle onderwijssituaties, of ze fysiek of digitaal zijn, moet de kans en veiligheid geboden worden om met 

ontmoetingen te experimenteren, te leren om binnen sociale verbanden verantwoordelijk te handelen en 

om existentieel-ethische vragen te stellen, zoals bijvoorbeeld Nussbaum (2013), Sacks (2003; 2009) en 

Verhaeghe (2018) ons uitnodigen te doen. Wanneer het lukt om met onderwijsontmoetingen een 

betrokken gemeenschap en hechte sociale structuren te bieden, ontstaat energie om te leren en ambitie 

om het geleerde toe te passen.  

 

Het zou een gemiste kans zijn wanneer in het ‘post-corona tijdperk’ alleen hoorcolleges en directieve strak 

gestructureerde lessen online blijven. We kunnen meer digitaal creëren dan we dachten, en tegelijkertijd 

blijft het een verschraling van de fysieke ontmoeting. We denken soms met nostalgie aan het onderwijs 

vóór corona, maar velen willen niet terug naar hoe het was. 

 

Aanbevelingen voor post-corona onderwijs 
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Ondanks alle innovatieve oplossingen die docenten hebben gevonden voor de uitdagingen door 

coronamaatregelen, zijn er aanwijzingen dat juist het creëren van een gemeenschap onder druk is komen 

te staan. De ontmoeting met de ander als sleutel tot persoonlijke, academische en professionele groei 

leidt onder het gebrek aan fysiek contact. Online onderwijs betekent vaak protocoliseren en 

compartimentaliseren van inhoud en interactie; effectief als het gaat om kwalificatie, gebrekkig als het 

gaat om socialisatie en persoonlijke ontwikkeling, mede omdat de peergroep ontbreekt zodra de online 

les voorbij is. Er schuilt een risico als we dit niet onderkennen. Laten we ons daarom meer dan gewend, 

bezinnen op “wat ben ik aan het doen en waarom?” Hieronder zes aanbevelingen. 

1. Visieontwikkeling op onze community 

Maak de community en het belang van persoonlijke ontmoetingen tot topprioriteit in strategische 

agenda’s. Dat betekent waarde hechten aan alle inspanningen die docenten zich getroosten voor het 

creëren van gemeenschap. Het betekent ontmoetingen en netwerken faciliteren. Het betekent 

betrokkenheid en bezieling prioriteren boven rankings en prestige.  

 

Ons onderzoek toont behoefte naar visieontwikkeling die aansluit bij de huidige situatie. Visieontwikkeling 

over het maken van een hybride community met goed onderwijs ‘on campus’ met daadwerkelijk 

meerwaarde die ontmoeting centraal stelt; en online wanneer het handig en beter is. Een visie op 

toegankelijk onderwijs waarbinnen verschillen gerespecteerd worden. En ook een visie op hoe roostering, 

organisatie, flexibilisering en logistiek communityvorming kunnen ondersteunen in plaats van hinderen.  

2. Respecteer de tijd voor positieve verandering 

Kies voor een andere omgang met tijd. Maak tijd voor reflectie en dialoog, niet alleen voor concrete 

productie. Faciliteer tijd voor ‘community building’ en scholing. Vertraag en neem de tijd om te dromen 

welk onderwijs bij je past en hoe je het onderwijs graag ziet. We lijken nu wellicht efficiënt en effectief, 

maar fundamentele zelfreflectie gecombineerd met gezamenlijke reflectie en betekenisgeving vragen om 

tijd, rust en aandacht. Juist omdat de community zich in deze onwerkelijke tijden fundamenteel opnieuw 

moet uitvinden. 

 

Al vraagt online onderwijs veel energie, misschien gaat de radicale interdisciplinaire ontmoeting in het 

begin wel makkelijker online. Hoe vinden we die tijd nu de werkdruk sinds de coronapandemie is 

toegenomen? Plan als instellingen een ‘introspectieweek’ per kwartaal, waarbij gesprekken georganiseerd 

worden tussen iedereen over ons onderwijs en de wereld. Zo kunnen we tot een gedeeld perspectief 

komen op wat te behouden en wat te veranderen.  

3. Doe het met én voor elkaar  

We kunnen met co-creatie community creëren en onderwijs vormgeven dat bij docenten en studenten 

past. De honourscommunity heeft mooie voorbeelden hiervan. We hebben elkaar nodig, we zijn deel van 

een groter geheel en gedrag heeft consequenties – dat maakt de coronapandemie wel duidelijk. Zoals 

Camus (2019) schreef in De Pest: “dat wat je van plagen kan leren is dat er in de mens meer te 

bewonderen dan te verachten valt.”. Jongvolwassenen en docenten kunnen in gesprek gaan over het 

digitaal organiseren van lesgeven, hoe inhoud te geven aan strategische agenda’s en verkennen hoe je 

vaardigheden nodig voor verantwoordelijk handelen en persoonlijke vorming ook digitaal kan leren. Laten 

we eerlijk zijn: samenwerken en co-creëren moeten we beter in onze vingers en harten krijgen, zowel 

online als offline en dat vraagt ook om blijvend oog voor de ongelijkheid in omstandigheden van studenten.  

4. Experimenteer en documenteer 
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Didactieken zijn niet afgestemd op de huidige gezondheidscrisis en de nieuwe werkelijkheid. We kunnen 

experimenteren en documenteren wat wel past. Geef ruimte voor onderzoek naar hoger onderwijs en naar 

wat in ons eigen onderwijs wel en niet goed werkt. Er is een cascade aan publicaties over de effecten van 

de coronacrisis op onderzoek en onderwijs en tips voor thuiswerken (bijvoorbeeld Crone et al., 2020; 

Baars, 2020; Bao, 2020; Drayer, 2020; Hodges et al., 2020; Jandrić, 2020; Leesen, 2020; Mishra & Shree, 

2020; Zubizarreta, 2020; ‘Science after the pandemic’-artikelenserie van Nature). Toch hebben docenten 

moeite om zinvolle onderwijsontmoetingen te creëren. Onderzoek en ervaringen uitwisselen helpt.  

5. Gemeenschappelijke zelfredzaamheid 

Laten we ons rekenschap geven van de impact van de coronapandemie op onze levens en onderwijs. 

Ondersteun daarom individuele en collectieve zelfredzaamheid van docenten en studenten. Dit vergroot 

het gevoel van verbondenheid en weerbaarheid en verzacht de effecten van de coronacrisis (Gersons et 

al., 2020; Olff et al., 2020). Ons onderzoek laat zien dat communicatie om gevoelens te benoemen en 

vragen stellen nodig is, vaak in een intercultureel, internationaal gezelschap. Dat vraagt moed en 

vertrouwen.  

6. Respecteer verschillen en neem verantwoordelijkheid 

Leer jezelf kennen, kijk met compassie en waardeer de verschillen tussen mensen. Respecteer verschillen 

en laten we op zoek gaan naar taal om een verbindend gesprek te voeren juist vanwege de verschillen. 

Neem verantwoordelijkheid en maak het verschil. 

 

Deze essay is mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Dankzegging 

aan alle respondenten en gesprekspartners. Ook dank aan de leden van de onderzoeksgroep Talent 

Development in Higher Education and Society van de Hanzehogeschool Groningen voor het meedenken 

en de feedback. 
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