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Wennen
Het was zeker wennen om de omslag van fysiek naar
online onderwijs te maken. Zowel voor docenten als
cursisten. Docenten moesten op zoek naar een geschikt platform, bedenken hoe de leerstof online kon
worden gezet en hoe ze cursisten bij de les konden
houden. Cursisten moesten zorgen voor de juiste apparatuur met een goede internetverbinding en een camera. Bij de een lukte dat beter dan bij de ander. Hoger opgeleiden hadden daar minder moeite mee dan
analfabeten en wie eerder ervaring met blended learning of flipping the classroom had opgedaan, was ook
in het voordeel.

Breakout rooms
Maar de mens is flexibel en, zo is gebleken, NT2-leerders en -docenten in het bijzonder, want in bewonderenswaardig korte tijd zijn de lessen – op afstand –
voortgezet. Weliswaar met hindernissen in het begin
(‘Ricardo, ik zie je niet. Hoor je mij wel?’), maar allengs
vloeiender met soepele overschakelingen van de ene
naar de andere breakout room. En met steeds minder
inspanning, want wie eerst na anderhalf uur bekaf was,
bleek later gemakkelijk de dubbele hoeveelheid tijd
aan te kunnen.

Dat was ook de uitkomst van een onderzoek naar online taalonderwijs aan de UvA. Waar aanvankelijk was
gekozen voor korte sessies met kleine groepen, gaven
zowel docenten als cursisten aan langere sessies te willen, zij het met af en toe een pauze. Dat geeft meer
rust in de groep en de docent hoeft zich minder te
haasten. Andere uitkomsten van het onderzoek wezen
op het belang van korte activiteiten, veel interactie, de
nodige afwisseling en meerdere korte pauzes. Hoewel
deze punten ook voor fysiek onderwijs opgaan, gelden
ze in sterkere mate voor onderwijs op afstand. Daarnaast is het aan het begin van een cursus van belang
om veel aandacht aan onderlinge kennismaking te besteden, zodat er snel een groepsgevoel ontstaat. Daarbij hoort ook aandacht voor verwachtingen van cursisten en het aangeven van een duidelijke structuur tijdens de lessen, inclusief een netiquette (altijd de camera aan, niet stiekem wegglippen tijdens de les en
niet roken, ook al zit je thuis).

Voordelen
Hoewel de meeste cursisten aangaven een voorkeur te
hebben voor fysiek onderwijs, noemden ze ook een
aantal duidelijke voordelen van online lessen: goedkoper (want geen reistijd en reiskosten), niet aan plaats
gebonden (een aantal cursisten was teruggekeerd naar
het land van herkomst en volgde de cursus vandaaruit)
en je hoeft er bij wijze van spreken je bed niet voor uit.
Datzelfde geldt voor docenten, al is uiteraard wel enig
decorum voor de camera gewenst. Het is wellicht te
veel gezegd dat corona voor het taalonderwijs een
'blessing in disguise' is geweest, maar het heeft beslist
tot vergroting van NT2-competenties geleid en voor de
toekomst kan zeker worden gedacht aan combinaties
van synchrone en asynchrone vormen van onderwijs.
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Het was schrikken toen er door de
uitbraak van het coronavirus geen
fysieke lessen meer konden plaats
vinden. Vervolgens kwam het online
onderwijs met horten en stoten op
gang. Inmiddels is hiermee de nodige
ervaring opgedaan en ontdekken
we ook de voordelen van
leren op afstand.
Corona dus als 'blessing in disguise'?
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