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ONDERWIJS

Als je door de pandemie niet naar kantoormag,
kun je thuiswerken,maar ook thuis leren

ILLUSTRATIE: HEIN DE KORT VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD
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H
et coronavirusmaaktniet
alleenmensen ziek, het
verziekt ookde economie
ende arbeidsmarkt.De
beurzenende reis- en
toerismebranchekrij-

genflinkeklappen.Maar er zijn ook
productiebedrijvendieniet kunnen
leverenomdat zij geenonderdelenof
productenmeer ontvangenuitChina.
Intussenkomtook Italië tot stilstand
enheeft het kabinet verregaande
maatregelengetroffen.DeOrganisatie
voorEconomischeSamenwerking en
Ontwikkeling verwacht dat de econo-
mische groeiwereldwijdmet eenhalf
procent terugvalt of, in een somberder
scenario, halveert.

Ook inNederland zienwedegevol-
genmetdedag toenemen.Ongeveer
2500bedrijvenhebbeneenberoepge-
daanopwerktijdverkorting als gevolg
vanhet covid-19-virus. In totaal vijfdui-
zendwerknemers krijgen eenWW-uit-
kering voorniet-gewerkteuren.

Los vandeze formele regelingheeft
de coronacrisis nog veelmeer effecten
opdeaanwezigheid en inzet vanwerk-
nemers en zzp’ers.Mensenworden
ziek, kunnennietwerkenenkomen in
eenherstelperiode. Afdelingenwaar
iemandziek is geworden, sluiten soms
tijdelijk. PremierMarkRutte vraagt
zelfs alle inwoners vanNederlandwaar
mogelijk thuis tewerken.Ookworden
allerlei bedrijfsevenementenafgelast
of verplaatst.

Doordeze situatie kan serieuze leeg-
loopontstaan inbedrijven en instellin-
gen. Alsmensen vanuit huis kunnen
werken, als hetwerk zichdaartoe leent
ende voorzieningenaanwezig zijn, kan
hetwerk gewoondoorgaan.Mochtdat
niet het geval zijn, dankandeafwezig-
heid vanwerknemers kansenbieden
voor online leren, e-learning. Toen tij-
densdefinanciële crisis deeltijd-WW
werd toegekendaanbedrijven,was
het scholen vanwerknemersdie onder
deze regeling vielenookeen voorwaar-
de. Langniet alle bedrijvenhadden
echter eenpassend scholingsaanbod
paraat.

Indehuidige risico-samenleving,
waarin allesmet alles samenhangt,
moet er opwordengerekenddathet
werk zomaar kan stilvallen.Het goede
nieuws is dat e-learning volgenson-
derzoeknietminder effectief is dan
traditionele, klassikale scholing. Zeker
als hetwordt gecombineerdmetmo-
menten vangezamenlijk ‘offline’ leren.
Online lerenheeft ookhet voordeel dat
mensen, ouderemensen inhet bijzon-
der, zichniet voortdurend vergeleken
voelenmet collega’s,waaraan ze vaak
negatieveherinneringenuit hun vroe-

gere schoolcarrièrehebben.
Ookhoeft e-learningniet per seuit te

monden in eenexamenof tentamen.
Het kandaarmeeeenfiksebijdrage
leveren aandedoelstelling vaneen
leven langontwikkelen eneen stimu-
lerende leercultuur, zoals die doorhet
kabinet, de Sociaal-EconomischeRaad
enalle sectoren enarbeidsmarkt-
regio’swordt uitgedragen.

INSTEMMEN
Diverseberoepsgroepenwordenal
standaard voorzien vaneene-learning
aanboddatnodig is omhetberoepof
de functie te kunnenuitoefenen.Dat
is bijvoorbeeldhet geval bij banken,
verzekeraars en inde zorg. Soms
ishet volgen vandeonlinecursus
een voorwaardeomdeel tenemen
aanoffline training.Werknemers
indeouderenzorg scholen zich
bijvoorbeeldonline inhet omgaan
met slikproblemen van cliënten.Die
scholingwordt opgevolgdmet training
opdewerkplek. Als deonlinetraining
nietmet goedgevolg is afgelegd,
magdewerknemer iemanddie
slikproblemenheeft geenetengeven.

Er is echter ook eengrote groepdie
geen toegangheeft tot relevante en

interessante online-cursussen.Dat
geldt temeer voor zzp’ers enwerklo-
zen. Veel cursussen zitten achter een
muur, zoals dat heet, en zijn alleen toe-
gankelijk voormensendiewerkzaam
zijnbij eenbepaaldbedrijf endaar een
stabiel arbeidscontract hebben.De
baasmoet er danwelmee instemmen.
Enals iemandeencursuswil volgen,
kandat ookwordengezienals een
signaal dat hij iets niet beheerst of op
zoek isnaar eenanderebaan.

LEERREKENING
Er is inNederlandeenbehoorlijke
markt voor onlinecursussen,maar
die cursussen zijnniet goedkoop.
Voorde gewoneburger (werkend
ofniet) is het ooknietmakkelijk
omtebepalenwat voorhemofhaar
debeste keuze is, inhet licht van
de verdere arbeidslevensloop. In
novemberbrachtGijs deVries een
advies uit aanhet kabinetmetde titel
‘Ikwil verder leren’.Dit advies schetst
dehaalbaarheid vaneendigitaal
scholingsoverzicht voorburgersmet
eenopleiding tot enmetmbo-4niveau,
met als doel ommensen te stimuleren
zich teblijven scholen.

De voorwaardenwaardit advies de

Aanbieders van
onlinecursussen
kunnen hun aanbod
voor iedereen
toegankelijk maken

nadrukt op legt, geldenook voor onli-
ne leren: zorg voor informatie over de
ontwikkeling vandearbeidsmarkt,
inzicht inde scholingdiebij iemand
past en voorfinanciëlemogelijkheden
en tegemoetkomingen inde vormvan
een spaarpot of leerrekening.

Een transparant overzicht vanhet
aanbod is essentieel.Het zoudaar-
naast bevorderlijk zijn als de aanbie-
ders vanonlinecursussenbereid zijn
omvanuitmaatschappelijke verant-
woordelijkheid eendeel vanhunaan-
bod voor iedereen toegankelijkmaken.
Opdiemanier kaner snel eenbreed
en laagdrempelig aanbodontstaan.
Thema’s als cybersecurity, bewustwor-
ding vanondermijnende criminaliteit,
kunstmatige intelligentie, blockchain,
duurzaamheid,maar ookpersoonlijke
effectiviteit liggen voordehand.

Ookkunnenmensenonline een
skills-paspoort aanmaken,waarvoor
momenteel inNederlandeenalgeme-
ne standaardwordt ontworpen.

Zogrijpenwekansenmetbeidehan-
denaanomde ingrijpende effecten
vande corona-infectie te parerenmet
het positieve virus van leren, ontwikke-
len ennieuwsgierigheid.Maak vande
noodeendeugd.
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