
Vragen om te komen tot een plan voor de 
ideale na-Corona-school

Week van de Hoogbegaafdheid

De vragen op de kaartjes kunnen leerlingen 
helpen om gericht na te denken over hun ideale 
school van de toekomst. De vragen zijn passend 
bij de drie hogere orde denkvaardigheden 
Analyseren, Evalueren en Creëren (afkomstig uit 
de taxonomie van Bloom). I
n de reguliere opdrachten in de leerstof komen 
deze denkvaardigheden minder aan bod. De 
denkniveaus Onthouden, Begrijpen, Toepassen 
zijn de basisniveaus die vooral nodig zijn om aan 
te wenden bij het maken van opdrachten uit het 
regulier lesmateriaal.

Voor alle leerlingen is het leren nadenken op 
hogere orde denkniveaus van belang, maar voor 
meer- en hoogbegaafde leerlingen misschien nog 
wel veel meer omdat dit past bij hun cognitieve 
mogelijkheden en aansluit bij de noodzaak 
van ‘heerlijke hersenkrakers’ om voldoende 
leeruitdaging te ervaren. Een prachtige kans dus 
om in de Week van de hoogbegaafdheid eens te 
kijken hoe leerlingen aan de slag gaan, stoeien, 
worstelen, wikken en wegen, flow en teleurstelling 
ervaren, groeien en bloeien tijdens het werken 
aan hun ideale na-corona-school!

Leren denken op de hogere orde denkniveaus 
zal echt niet direct een gelukzalig gevoel geven, 
want werken aan een opdracht waarop niet één 
correct antwoord mogelijk is, een heel open 
opdracht die je kunt invullen zoals jouw brein, 
gevoel en ervaringen je ingeeft, kan ook heel 
spannend zijn! Zeker voor een (meer-/hoog-)
begaafde leerling die tot nu toe weinig tegenslag 

is tegengekomen en vooral ervaren heeft dat 
hij tot succes komt als hij zich maar voldoende 
inspant. De vragen op de kaartjes kunnen een 
veilige start bieden om het leren denken op een 
ander niveau mogelijk te maken.

De opdrachten op de kaartjes zijn gesteld op het 
niveau van Analyseren, Evalueren en Creëren, 
en hebben per denkniveau hun eigen picto. Als 
leerkracht kun je (enkele kaartjes) kiezen welke 
je aan de leerlingen aanbiedt. Je kunt ook de 
leerlingen/groepjes zelf interessante vragen 
laten kiezen om hun denkproces te stimuleren. 
Als het denkproces bij het ene kaartje stokt, kan 
een nieuw kaartje gekozen worden om weer een 
nieuwe impuls te geven aan het ontwerpen van 
hun ‘ideale na-corona-school’.

Veel plezier en succes!
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Analyseer de redenen waarom 
kinderen de lockdown heel anders 
ervaren hebben.

Vergelijk en zoek verschillen 
tussen reacties van kinderen op de 
lockdown.

Maak een venndiagram om 
verschillen/overeenkomsten te laten 
zien tussen kinderen die het thuis 
werken/leren tijdens de lockdown 
fijn vonden en kinderen die dit als 
heel vervelend ervaren hebben.

Op welke andere manieren kan het 
onderwijs gegeven worden dan hoe 
het nu op jouw school ‘normaal’ is?

Maak een stroomdiagram om te 
laten zien welke dingen invloed op 
elkaar hebben (dus ‘door X , gebeurt 
er Y of Z, en daardoor gebeurt er 
A, of B of C).

Wat als les hebben in een 
schoolgebouw de komende 10 jaar 
niet meer mogelijk is ivm corona? 
Wat zou er dan gebeuren? Wat zou 
je voor oplossing zien?

Wat als kinderen zelf mogen kiezen 
tussen online, een beetje online, of 
op school les krijgen? 

Onderscheid feiten van meningen 
over de lockdown.

Leg uit in een tabel hoe het 
onderwijs na corona uit kan zien; 
probeer onderscheid te maken 
tussen allerlei verschillende dingen 
waarop dit effect zal hebben.

Voorspel hoe we nu zouden leven 
als er nog nooit onderwijs op 
school, in klassen, geweest zou
zijn.

Vragenkaartjes - Analyseren



Voorspel hoe we gaan leren als 
Corona het onmogelijk maakt om 
nog op ‘de oude manier’ (met een 
school, klassen) les te krijgen.

Onderzoek hoe je medeleerlingen, 
ouders, leerkrachten (enzovoorts) 
het onderwijs hebben ervaren in 
de coronatijd: wat was (niet) fijn, 
(niet) leuk, (niet) interessant... Hoe 
kunnen we het mooie behouden 
en leren van de negatieve 
ervaringen?

Maak een plattegrond van je school, 
hoe die er na corona uit ziet, zodat 
het leren voor iedereen leuk, fijn, in 
eigen tempo, aantrekkelijk, 
blij-makend.... is

Onderzoek waar de overeenkomsten 
en verschillen zitten in hoe iedereen 
de lockdown-periode heeft ervaren. 
Verklaar waar de overeenkomsten en 
verschillen vandaan komen. Probeer
te kijken of je je informatie onder 
kunt brengen in verschillende 
gebieden (of ‘vakjes’).  

Vragenkaartjes - Evalueren

Welke ‘voors’ en ‘tegens’ zijn er om 
het onderwijs ‘na corona’ compleet 
te veranderen.

Kies de vijf belangrijkste vragen 
om te onderzoeken hoe het 
onderwijs er na corona uit zou 
moeten zien.

Ontwikkel criteria voor het 
beoordelen van de plannen die 
door kinderen ingediend worden om 
het onderwijs na corona anders te 
gaan maken. 

Maak een lijst met oplossingen m.b.t. 
‘ander onderwijs na corona’ van meest 
naar minst effectief. Geef argumenten 
voor je keuze.



Op welke andere manier 
(dan leer-/werkboekjes en 
computerprogramma’s) kun je 
nieuwe dingen leren?

Schrijf hoe de coronatijd (lockdown) 
jou bevallen is? Wat was fijn/niet 
fijn, moeilijk/makkelijk, leuk/niet 
leuk...

Geef vanuit verschillende standpunten 
feedback op je eigen plan om het 
onderwijs te veranderen na corona
(hoe kijken leerlingen, ouders, 
leerkrachten, ministers... naar de 
oplossingen? 
Wat betekent dit voor hen?)

Wat moeten kinderen in het (basis)
onderwijs wel/niet leren op jouw 
school ‘na corona’? Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan ‘zelf kunnen 
plannen’, ‘leren doorzetten’… 
Orden je punten van belangrijkst 
naar minst belangrijk.

Geef aan bij je meester/juf wat jullie 
het allerfijnst hebben gevonden 
voor coronatijd, tijdens de 
lockdownperiode en wat je zeker 
zou willen houden. Wat moet hij/zij 
zéker blijven doen?

Bedenk eisen voor een baan als 
meester/juf op jouw school ‘na 
corona’? Welke sollicitant zou jij wel 
of juist niet aannemen? 
Leg uit waarom.

Vragenkaartjes - Creëren

Bedenk een strategie om te zorgen 
dat alle kinderen op hun eigen 
tempo kunnen leren.

Maak een plan voor een ‘school-
die-anders-dan-nu’ is. Wat is er 
anders? Welke voordelen voor 
kinderen, ouders, leerkrachten, 
de maatschappij heeft deze 
school?

Bedenk argumenten om mensen 
over te halen om jouw plannen voor 
‘een na-corona-school’ te gaan 
uitproberen, gewoon als experi-
ment om te kijken hoe het zal zijn 
(en daar met elkaar weer van te 
leren)!

Teken jouw nieuwe ‘na-corona-school’ 
(denk aan een strip met informatie, 
een tekening waarin je de belangrijkste 
punten verwerkt,…)



Ontwerp een woordenmatrix of 
woordweb waarin de kern van jouw 
nieuwe ‘na-corona-school’ helder in 
beeld gebracht wordt. 

Ontwerp een woordenmatrix of 
woordweb waarin de kern van 
jouw nieuwe ‘na-corona-school’ 
helder in beeld gebracht wordt. 

Maak een plan voor een experiment- 
week, waarin jouw plannen voor ‘een 
na-corona-schoolweek’ worden uit-
geprobeerd. Aan de hand van welke 
criteria kun je beoordelen of jouw 
nieuwe ‘na-corona-school’ beter/
fijner/passender/uitdagender/... is
dan de huidige opzet van een school?

Teken jouw nieuwe ‘na-corona-school’ 
(denk aan een strip met informatie, 
een tekening waarin je de belangrijkste 
punten verwerkt,…)

Schrijf een artikel voor in de krant 
waarin je beschrijft hoe jouw na-
corona-school eruit ziet. 
Probeer de lezers te overtuigen door 
oplossingen te vinden voor de 
nadelen in de huidige school, door 
voordelen te laten zien van de 
nieuwe school. 

Werk je eigen schoolloopbaan 
uit voor de komende jaren: hoe 
ziet jouw ‘leren’ en ‘groeien’ er 
vanaf nu uit, als je het helemaal 
zelf kunt bepalen? Waar zou je blij 
van worden? Wat voelt als super 
passend voor jou?

Schrijf een brief aan de minister 
waarin je beschrijft hoe jouw na-
corona-school eruit ziet. Probeer 
de minister te overtuigen door 
oplossingen te vinden voor de 
nadelen in de huidige school, door 
voordelen te laten zien van de 
nieuwe school.

Als ‘jouw ideale na-corona-school’ 
niet gelijk in z’n geheel kan worden 
ingevoerd, welke kleine stapjes of 
veranderingen kunnen nu wél al te 
realiseren zijn? Waar kunnen jullie 
morgen al mee beginnen om een 
start in de goede richting te maken?

Laat je door andere (groepjes) 
leerlingen uitdagen om je mening 
voor ‘de ideale na-corona-school’ 
te wijzigen. Presenteer allemaal 
je eigen plan en probeer de 
ander te overtuigen van (mooie 
onderdelen in) jouw plan.

Bedenk stellingen om met je 
klasgenoten in discussie te gaan over 
‘de ideale na-corona-school’


