De invloed van corona op toekomstig onderzoek
Koffie, files en andere opmerkelijke veranderingen

Het is mij gelukt de eerste blog na de zomervakantie niet te schrijven over corona, maar daar is nu
dan ook alles mee gezegd. Deze nieuwe blog gaat er helaas wel over, weliswaar indirect, maar toch.
Tijdens onze inventarisatie over onderwerpen die de moeite waard zijn voor in de Nieuwsbrief van
oktober heb ik het onderwerp van deze blog expliciet genoemd. En toeval of niet, laat nu net in de
zaterdageditie van de Volkskrant een treffende cartoon van Sigmund staan. Deze afbeelding geeft
precies weer wat ik bedoel. In de cartoon ligt een kind lekker op de grond tussen zijn speelgoed.
Sigmund zit er op een krukje bij. Het kind zegt zelfvoldaan en met een smile: ‘Alles wat vanaf nu
mislukt in mijn leven wijt ik lekker aan mijn coronajeugd’. Sigmund kijkt beteuterd.
En in De Limburger verschijnt een paar dagen later een artikel met de kop: Wetenschap mist de
koffieautomaat*. En ik citeer: “Voor wetenschap is corona een goudmijn. Maar er zijn ook veel
onderzoeken die door het virus vertraging oplopen, omdat …….”

®de Limburger

Op de goudmijn kom ik zo nog terug, maar ik begin met een voorbeeld van vertraging. De vriendin
van mijn oudste zoon studeert bouwkunde en zou in juni 2020 afstuderen aan de Technische
Universiteit Eindhoven. Het enige dat ze nog moest doen waren geluidsmetingen in een of ander
akoestisch perfecte ruimte. Helaas, door de komst van corona kon dit laatste niet door gaan. Ze zoekt
nu naar een oplossing.
(* Heb je tijd om mee te werken aan dit onderzoek? Neem s.v.p. contact met haar op via
www.geluidtest.nl ).

In mijn blog ‘Corona cultuurshock; crisis of transformatie’, naar aanleiding van een artikel van
antropologe Jitske Kramer, schrijf ik: ‘ dat iedereen door deze coronacrisis is veranderd of zal worden
veranderd. En of je het nu wil of niet, ook jij bent veranderd! Zelfs als straks alles weer bij het oude is
of lijkt, dan nog ben ook jij veranderd. En ik natuurlijk ook.’
Ik merk bij mezelf nu bijvoorbeeld dat ik erg voorzichtig ben in klaslokalen met meer dan tien
volwassenen of met vijfentwintig leerlingen. Dat ik in winkels een gangpad kies waar niemand in
loopt of staat. Dat ik niet, of minder, ga winkelen, geen of weinig familie bezoek, niet uit eten ga en
noem maar op.
Waar ik het in deze blog ook over wil hebben is toekomstig (sociaal) wetenschappelijk onderzoek. De
komende vijftig tot honderd jaar zal in ieder onderzoek een nieuwe variabele worden opgenomen,
namelijk het coronatijdperk maart 2020 tot, laten we hopen, augustus 2021. En mijn voorspelling is
dat deze periode een zeer negatief effect heeft op bijvoorbeeld het leerrendement in het basis- en
het voortgezet onderwijs en waarschijnlijk in het gehele onderwijs tot en met de universiteit.
Waarom zo negatief Jan? Ik merk nu zelf voor het eerst aan den lijve hoe moeilijk het is
gepassioneerd afstandsonderwijs te geven. Grote delen van de tijd praat je via MS Teams tegen een
scherm met twintig rondjes met initialen. Of kijk je naar je eigen Powerpoint dia’s. Uiteraard zoek je
als docent variatie mogelijkheden en pas je die ook zo goed mogelijk toe. (**Tip: zie mooi overzicht
van educatieve ict-tools voor e-learning op de website van Irene van der Spoel).
Om de haverklap is er wel een technisch probleem dat niet, of lastig, is op te lossen. Reacties van de
studenten zijn schaars. Uiteraard hoop ik dat mijn hypothese niet klopt en dat de resultaten van de
studenten alle stoute verwachtingen gaan overtreffen.

Aan de andere kant heb je natuurlijk ook de vraag of er ook positieve effecten zijn waar te nemen als
gevolg van de coronacrisis. Onderzoeken tonen dat nu ook al aan. Zo is de luchtverontreiniging in de
steden gedaald. Ook het aantal files is drastisch verminderd en zo zijn er nog tal van andere
onderwerpen te bedenken.
Naast de onderzoeken die direct gericht zijn op de effecten van corona op ons leven, zullen er nog
honderden volgen waar gewoon een van de deelvragen gericht is op de coronaperiode. Gewoon
omdat het kan. Bedenk maar een onderwerp en de kans is groot dat corona er op de een of andere
manier invloed op heeft. Het aantal geboortes zal wel dalen, zoals in elke crisis het geval is. De
verkopen van nieuwe auto’s dalen, want het zijn onzekere tijden en we rijden minder.
Interessant wordt het pas als we niet weten wat het effect is van de coronacrisis. Wisselen er meer
mensen van baan? Gaan we meer en langer studeren, of juist niet? Neemt het aantal scheidingen toe
of af? Neem het aantal immigraties toe of af? Hebben we meer contact met onze buren? Neemt het
aantal zangvogels toe? Ontstaan er nieuwe hobby’s? Krijgen mensen vaker een burn-out? Neemt de
criminaliteit af of juist niet? Blijven mensen minder vliegen? En ga zo maar door.
Ja, wie het weet mag het zeggen. En anders zoeken we het op of gaan we het in de toekomst
onderzoeken!

Mvg Jan

* Link om je aan te melden voor geluidonderzoek www.geluidtest.nl
Ik zoek deelnemers voor mijn afstudeeronderzoek met Nederlands als moedertaal. Als deelnemer doe je een spraakverstaanbaarheid test
met een duur van ongeveer 1 uur. De test kan vanuit thuis op een moment dat voor jou uitkomt worden uitgevoerd. Enkel een
laptop/computer en een headset/ koptelefoon /oordopjes zijn nodig. Indien je vragen hebt of wilt deelnemen stuur mij gerust een bericht of
contacteer mij via www.geluidtest.nl

** Link naar website van Irene van der Spoel
https://www.todaysteachingtools.com/determinatietabel-iii-e-learning.html

