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 Inleiding 

Het onderwijs heeft danig op haar grondvesten geschud door de komst van het Coronavirus en de 
hierdoor afgekondigde maatregelen. Van basisscholen tot aan universiteiten werden gebouwen 
gesloten, werd het fysieke onderwijs (tijdelijk) stopgezet en wendden veel leraren al hun creativiteit 
aan om lesstof en lessen zoveel mogelijk online aangeboden te krijgen en de omschakeling van offline 
naar onlineonderwijs zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. Het kon niet anders dan dat deze 
ongekende en abrupte verstoring van de dagelijkse routine gevolgen zou hebben voor contacten en 
interacties van docenten met hun leerlingen/studenten. Zo zijn er grote zorgen over het (moeilijk) 
bereiken van leerlingen/studenten uit kwetsbare groepen, het ‘van de radar afraken’ van 
leerlingen/studenten en het ontstaan van een kenniskloof tussen ‘have-’ en ‘have not’-
leerlingen/studenten. De Coronacrises lijkt een behoorlijke wissel te trekken op het bij elkaar houden 
van leerling- en studentgroepen en het kunnen verzorgen van inclusief onderwijs, oftewel onderwijs 
binnen een gemeenschap van docenten en leerlingen/studenten, waarvan alle leerlingen/studenten 
zich volwaardig deel voelen uitmaken. 
 
Onderwijzend personeel heeft een spilfunctie als het gaat om de mate waarin leerlingen en studenten 
zich verbonden voelen met een vak, klas, opleiding en/of school, ook wel op te vatten als de ‘Sense of 
Belonging’. Dit kan op haar beurt weer een weerslag hebben op leerprestaties (zie bijvoorbeeld, 
Meeuwisse, Severiens, & Born, 2010; Wolff, 2013; Zumbrunn, McKim, Buhs, & Hawley, 20141). De 
huidige omstandigheden roepen daarom de vraag op hoe docenten ‘sense of belonging’ binnen een 
onlineonderwijs context vormgeven. En - bezien vanuit een institutioneel perspectief - in hoeverre 
docenten hierin worden ondersteund en toegerust vanuit hun school of opleiding. Wat weer iets zegt 
over de eigen ‘sense of belonging’ van een docent op de onderwijsinstelling waar hij of zij werkzaam 
is.  
 
Deze onderwerpen staan centraal in een vragenlijstonderzoek dat Risbo/EUR samen met De Haagse 
Hogeschool heeft uitgevoerd onder docenten uit verschillende onderwijssectoren (po, vo, mbo en ho). 
In deze rapportage doen wij verslag van dit onderzoek. In sectie 2 lichten wij toe hoe volgens ons het 
verband is tussen enerzijds de Sense of Belonging van docenten bij hun docententeam en de kwaliteit 
van het onlineonderwijs in termen van interactie met en betrokkenheid van leerlingen/studenten 
anderzijds. Sectie 3 heeft betrekking op de onderzoeksmethode die wij hebben toegepast. In sectie 4 
presenteren wij de uitkomsten van het onderzoek. Wij sluiten deze rapportage af met de 
concluderende sectie 5. 
 
De aanleiding voor dit onderzoek is de introductie van het Global Education Monitoring Report 2020 
van Unesco met als overkoepelend thema inclusief onderwijs. De lancering van dit rapport in 
Nederland vond op 15 oktober 2020 plaats in samenwerking met het kenniscentrum Global & Inclusive 
Learning van De Haagse Hogeschool. Vanwege de coronacrisis is dit onderzoek uitgevoerd om de 
discussie over inclusief onderwijs te kunnen plaatsen in deze bijzondere context. Aan dit onderzoek 
werkten derhalve ook mee Marieke Brugman, senioradviseur onderwijs en cultuur van Unesco 
Nederland en Laurence Guérin, lector Wereldburgerschap van De Haagse Hogeschool 
(kenniscentrum Global & Inclusive Learning). 
 

 
1 Meeuwisse, M., Severiens, S.E. & Born, M.P. (2010). Learning environment, interaction, sense of belonging and 
study success in ethnically diverse student groups. Research in Higher Education, 51, 528-545 
 
Wolff, R. (2013) Presteren op vreemde bodem. Een onderzoek naar sociale hulpbronnen en de leeromgeving als 
studiesuccesfactoren voor niet-westerse allochtone studenten in het Nederlandse hoger onderwijs (1997-2010), 
Amsterdam: UvA (proefschrift) 
 
Sharon Zumbrunn. S. McKim, E. Buhs & L.R. Hawley (2014), Support, belonging, motivation, and engagement in the 
college classroom: a mixed method study. Instructional Science Vol. 42, No. 5, pp. 661-684 
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Een wenk bij het lezen: bevindingen als een eerste indicatie 
 
Wij benadrukken dat dit onderzoek is bedoeld om een eerste indicatie te krijgen van de gevolgen van 
de Coronacrisis voor het onderwijs in relatie tot Sense of Belonging van zowel docenten als 
leerlingen/studenten. Wij hebben geen generaliseerbaarheid nagestreefd, maar wel inspanningen 
gepleegd om de vragenlijst door zoveel mogelijk docenten in te laten vullen. De bevindingen dienen 
tegen deze achtergrond te worden gelezen. Dit onderzoek kan tevens worden opgevat als een 
mogelijke opstap naar meer uitgebreid vervolgonderzoek. 
 
Voor meer informatie over dit onderzoek: w.zijlstra@hhs.nl en wolff@risbo.eur.nl 
  

mailto:w.zijlstra@hhs.nl
mailto:wolff@risbo.eur.nl
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 Naar een Sense of Belonging model op meerdere niveaus 

 
Sense of Belonging is het centrale thema binnen dit onderzoek, dat op een specifieke manier is 
benaderd, namelijk door ons te concentreren op docenten en hoe zij zich tot dit thema verhouden 
tijdens de Corona-periode. Concreet kijken wij hoe dit tot uiting komt en vorm krijgt in de omschakeling 
naar onlineonderwijs. Onze hypothese is dat docenten die meer Sense of Belonging ervaren op hun 
werk (zich meer op hun plek voelen op hun school of opleiding), vanuit hun school/opleiding meer 
ondersteuning ervaren bij de omschakeling naar en uitvoering van onlineonderwijs en hierdoor beter 
in staat zijn om de Sense of Belonging van hun leerlingen/studenten (de verbondenheid met 
school/opleiding) te faciliteren en te monitoren. 
 
We geven deze hypothese weer in het volgende model:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Hieronder werken wij de afzonderlijke onderdelen van het model verder uit. 
 
 
Faciliteren en monitoren van Sense of Belonging tijdens onlineonderwijs 
 
Sense of Belonging wordt veelal in verband gebracht met het ‘thuisgevoel’ van leerlingen of studenten 
in hun klas en/of hun school/opleiding. Vanuit dit perspectief heeft een leraar of docent een 
faciliterende rol. Hij/zij dient zorg te dragen voor een leeromgeving waarbinnen leerlingen/studenten 
zich veilig, herkend en erkend weten en op deze manier als volwaardig deelnemer kunnen 
meedraaien met het onderwijsprogramma. Dit kan op zich al een uitdaging zijn, maar krijgt nog eens 
extra dimensie wanneer onderwijs voornamelijk, of alleen nog online wordt aangeboden.  
 
Onlineonderwijs zorgt voor een dynamiek met leerlingen/studenten die anders is dan bij fysiek 
onderwijs. De vraag die wij in ons onderzoek willen stellen, is in hoeverre leraren/docenten in een 
dergelijke online setting kunnen monitoren of hun leerlingen/studenten gemotiveerd zijn en zich 
onderdeel voelen uitmaken van hun klas/opleiding.  
 
 
Ondersteuning bij het online lesgeven  
 
Docenten maken deel uit van een team met collega-docenten, leidinggevenden en ondersteuners. In 
dit onderzoek gaan wij na in hoeverre docenten door hun team gefaciliteerd zijn bij de omschakeling 
naar en het verzorgen van onlineonderwijs. Aan de ene kant van het spectrum zijn er wellicht 
docenten die alles zelf hebben moeten uitzoeken en waarbij de omschakeling moeizaam is verlopen, 
terwijl er aan de andere kant docenten zijn die deel uitmaken van een team waar veel wordt gedeeld 
en waar voldoende (technische) ondersteuning aanwezig is om de omschakeling naar onlineonderwijs 
soepel te laten verlopen.  
 
 

Sense of Belonging van docenten op school/opleiding 

Kwaliteit ondersteuning ontwikkeling onlineonderwijs door 
school/opleiding 

Kwaliteit Faciliteren en Monitoren Sense of Belonging van 
leerlingen/studenten tijdens onlineonderwijs 



 
Schermen met onlineonderwijs 

 
 

 6 

 
 
Sense of Belonging van docenten 
 
Zoals gezegd heeft Sense of Belonging betrekking op het gevoel van je ‘thuisvoelen’, van ‘op je plek 
zitten’ op school of opleiding. Dit concept wordt in onderwijsonderzoek voornamelijk toegepast op het 
niveau van leerlingen/studenten. In ons onderzoek willen wij nagaan hoe leraren/docenten hun eigen 
Sense of Belonging ervaren op hun school/opleiding. Daarnaast zijn wij ook geïnteresseerd in het 
individuele welzijn van leraren/docenten in een periode van omschakeling naar onlineonderwijs.  
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 Methodologische toelichting 

Voor het onderzoek is een vragenlijst geconstrueerd, gebaseerd op bestaande vragenlijsten uit eerder 
onderzoek. De bestaande vragenlijsten zijn afkomstig uit de volgende onderzoeken/bronnen: 
 

• Vragenlijst over Sense of Belonging, Erasmus+-project #IBelong (www.ibelong.eu); 
• Vragenlijst over Sense of Belonging onderzoek bij studenten en medewerkers van de VU2; 
• Interviewleidraad portretten studenten en docenten door Practoraat Burgerschap, ROC Twente (2020, 

Dr. L. Guérin); 
• Vragenlijst Onderwijs op Afstand. Een onderzoek naar ervaringen van studenten met afstand onderwijs 

naar aanleiding van de Coronacrisis (2020, LSvB). 
 
In bijlage 1 is de vragenlijst toegevoegd. 
 
Om een beeld te krijgen van de Sense of Belonging van docenten op hun opleiding/school, zijn 
docenten bevraagd op een aantal items (stellingen) die gebruikt worden om Sense of Belonging onder 
studenten te meten3. Deze items zijn voor dit onderzoek aangepast om de Sense of Belonging van 
respondenten bij hun docententeam te achterhalen. Docenten zijn de volgende stellingen voorgelegd: 
 

• Mijn collega’s nemen de tijd voor mij als ik met vragen zit. 
• Ik word door mijn collega’s benaderd om samen te werken. 
• Ik word door mijn collega’s benaderd om te sparren over bepaalde onderwijstaken.  
• Ik kan goed met mijn collega’s samenwerken. 
• Als ik aan mijn (docenten)team denk, dan heb ik het gevoel dat ik erbij hoor. 

 
 
Uit een analyse naar de samenhang van deze stellingen blijkt de Cronback’s Alpha een waarde van 
0.923 te hebben. Dit geeft aan dat het om een set stellingen gaat die gezamenlijk een zeer 
betrouwbare schaal vormen om de Sense of Belonging van docenten te meten. 
 
De vragenlijst stond open voor deelname in de periode van eind juni 2020 tot en met augustus 2020. 
Deze periode kan gemarkeerd worden als het einde van de 1e Corona-golf. Dit was ook een periode 
waarin docenten al enige maanden ervaring hadden opgedaan met het verzorgen van onlineonderwijs 
en het (proberen) betrekken van leerlingen en studenten bij hun lessen. De vragenlijst is uitgezet 
binnen het netwerk van docenten van het Kenniscentrum Global and Inclusive Learning van De 
Haagse Hogeschool en het scholennetwerk van UNESCO Nederland. Op deze manier konden 
docenten van verschillende onderwijssectoren worden benaderd. In totaal hebben 161 docenten de 
vragenlijst ingevuld, verdeeld over de volgende onderwijssectoren (tabel 2.1): 
 
 

Tabel 2.1   Respondenten naar onderwijssector 
Onderwijssector Aantal respondenten Percentage 
PO 2 1 % 
VO 39 24 % 
MBO 
HBO 

5 
114 

3 % 
71 % 

WO 1 1 % 
Totaal 161 100 % 

 
 

 
2 Waldring, Ismintha, Amel Labeab, Mirthe van den Hee, Maurice Crul, Marieke Slootman (2020) Belonging@VU, 
Amsterdam: Diversity Office Vrije Universiteit Amsterdam 
 
3Meeuwisse, Marieke, Sabine E. Severiens, and Marise Ph Born. "Learning environment, interaction, sense of belonging and 
study success in ethnically diverse student groups." Research in Higher Education 51.6 (2010): 528-545. 
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Uit de tabel komt naar voren dat de overgrote meerderheid van de docentrespondenten werkzaam is 
in het hbo, gevolgd door het vo. Zoals in de inleiding is toegelicht, was het primaire doel van het 
onderzoek om een eerste indicatie te krijgen van de gevolgen van de Coronacrisis voor het onderwijs 
met betrekking tot de sense of belonging van leerlingen/studenten in relatie tot de manier waarop 
docenten ondersteuning hebben gekregen bij omschakeling naar onlineonderwijs. In dit onderzoek is 
geen generaliseerbaarheid nagestreefd. 
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 Resultaten 

 
 
In deze sectie presenteren wij resultaten van het onderzoek. Hierbij onderscheiden wij de volgende 
onderwerpen: 
 

• Online aanbod voor de Lock Down 
• Contacten met leerlingen/studenten tijdens de Lock Down 
• Ervaringen van docenten met onlineonderwijs 
• Ervaringen van docenten met ondersteuning bij het onlineonderwijs 

 
Bij alle resultaten is gekeken of er significante verschillen waren tussen de diverse groepen docenten, 
onderscheiden naar de ervaren Sense of Belonging bij hun docententeam. Wanneer dit het geval was, 
is dit weergegeven in de figuren. Als er geen significante verschillen tussen groepen werden 
gevonden, dan zijn de uitkomsten voor de totale groep van docentrespondenten gepresenteerd.  

4.1 Online aanbod voor de Lock Down 

Voor de Lock Down werd ingevoerd (half maart 2020) was er onder docentrespondenten nog weinig 
ervaring met het verzorgen van onlineonderwijs (figuur 4.1 en 4.2). Meer dan twee derde van de 
docenten geeft aan dat de school waarop zij werkzaam zijn voor de Lock Down geen enkele vorm van 
onlineonderwijs aanbod. En van degene bij wie dit wel het geval was, zegt 6 op de 10 docenten dat dit 
op beperkte basis gebeurde (minder dan 10 procent van het aangeboden onderwijs). Omgerekend 
betekent dit dat van alle docentrespondenten die vragen hebben beantwoord met betrekking tot hun 
onlineonderwijs aanbod voor de Lock Down, zo’n 10 procent aangeeft op (min of meer) structurele 
basis onlineonderwijs te hebben verzorgd, al voordat de scholen dicht moesten vanwege de 
Coronacrisis. 
 
 
Figuur 4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32%

68%

Ja Nee

Bood jouw school of opleiding al voor de Lock Down vormen van 
onlineonderwijs aan voor leerlingen/studenten? (n=131)
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Figuur 4.2 

 
 

4.2 Contacten met leerlingen/studenten tijdens de Lock Down 

De contacten met leerlingen en studenten tijdens de Lock Down verliepen voor docentrespondenten 
over het algemeen moeizaam (figuren 4.3 tot en met 4.5). Hoewel een meerderheid van de docenten 
weinig moeite had om driekwart of meer van de leerlingen/docenten te bereiken, geeft 2 op de 3 
docentrespondenten aan dat zij het moeilijk tot zeer moeilijk vonden om te signaleren of hun 
leerlingen/studenten de lesstof begrepen en om interactie tussen hun leerlingen/studenten tot stand te 
brengen. 
 
 
Figuur 4.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62%

29%

2%
7%

Minder dan 10 procent 10 tot 25 procent 25 tot 50 procent Meer dan 50 procent

Je hebt aangegeven dat je school ook voor de Lock Down online 
onderwijs aanbood. Hoeveel procent van het onderwijs werd online aangeboden 

voor de Lock Down? (n=42)

69%

26%

5%

 0% tot 25% 25% tot 50%  50% of meer

Het aandeel leerlingen/studenten dat moeilijk of niet bereikbaar is in het 
onlineonderwijs ? (n=121)
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Figuur 4.4 

 
 
Figuur 4.5 

 
 
 
Een meerderheid van de docentrespondenten zet zich (sterk) in om hun leerlingen en studenten via 
persoonlijke feedback te blijven motiveren (figuur 4.6). Twee derde van de docenten verricht hier 
inspanningen voor. Bijna 60 procent houdt in de gaten hoe het gaat met zowel de studievoortgang als 
het welbevinden van individuele leerlingen/studenten (figuur 4.7). Als wij daar de docenten bij optellen 
die vooral letten op alleen de studievoortgang of alleen het welbevinden, dan monitort 80 procent van 
de docentrespondenten de studievoortgang en/of het welbevinden van hun leerlingen/studenten. 
 
Figuur 4.6 

 
 
 

64%

26%

9%

(Zeer) moeilijk Neutraal (Zeer) makkelijk

Signaleren of leerlingen/studenten de lesstof begrijpen tijdens onlineonderwijs 
(n=121)

64%

23%

13%

(Zeer) moeilijk Neutraal (Zeer) makkelijk

Het creëren van interactie tussen leerlingen/studenten (n=121)

21%
13%

66%

(Sterk) mee oneens Neutraal (Sterk) mee eens

Door het geven van persoonlijke feedback stimuleer ik leerlingen/studenten om 
gemotiveerd te blijven leren (n=106)
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Figuur 4.7 

 
*De percentages tellen op tot 101% vanwege het afronden van deze percentages. 
 
 
In hun contacten met leerlingen/studenten bemerken docentrespondenten dat bepaalde groepen 
leerlingen en studenten extra veel last ondervinden van onlineonderwijs binnen de context van de 
Coronacrisis. Deze groepen kunnen aangeduid worden als kwetsbare groepen. Volgens docenten 
gaat het hier om leerlingen en studenten die (van zichzelf): 

• weinig gestructureerd zijn; 
• moeite hebben om de discipline hebben om zelfstandig te leren; 
• minder intrinsiek gemotiveerd zijn; 
• introvert zijn (stil, verlegen); 
• al voor de Lock Down zwak presteerden; 
• een onrustige thuissituatie hebben 

 
 
In tabel 4.1 is weergegeven met welke worstelingen leerlingen/studenten het meest geconfronteerd 
zijn tijdens de Lock Down volgens docentrespondenten. Er is een onderscheid gemaakt naar 
leerlingen/studenten in het algemeen en leerlingen/studenten uit kwetsbare groepen. 
 
 
Tabel 4.1 Onderwijs gerelateerde uitdagingen tijdens de Lock Down voor 

alle en voor kwetsbare leerlingen/studenten, volgens docenten 
 

Top 5: Waarmee worstel(d)en leerlingen/studenten 
tijdens de Lock Down? 

Top 5: Waarmee worstel(d)en kwetsbare 
leerlingen/studenten tijdens de Lock Down 

1. Minder contact met klasgenoten of studiegenoten 1. Zelfstandig onderwijs volgen 
2. Zelfstandig onderwijs volgen 2. Minder contact met klasgenoten of studiegenoten 
3. Minder contact met leraren of docenten 3. Eenzaamheid 
4. Stress en angst voor    
schoolachterstand/studievoortgang/studievertraging 

4.Stress en angst voor 
schoolachterstand/studievoortgang/studievertraging 

5. Het vinden van een rustige studieplek thuis 5. Minder contact met leraren of docenten 
 
De door docenten meest genoemde uitdagingen waar beide groepen voor stonden komen sterk met 
elkaar overeen. In de ogen van de docenten misten hun leerlingen en studenten het contact met klas- 
en studiegenoten en hadden zij moeite met het zelfstandig volgen van onderwijs en het onderhouden 
van contacten met docenten. Ook was er stress en angst om studieachterstand op te lopen. 
Daarnaast worstelden kwetsbare leerlingen/studenten met gevoelens van eenzaamheid, terwijl in het 
algemeen leerlingen en studenten problemen konden hebben met het vinden van een rustige 
studieplek thuis. 
 
 

16%
7%

58%

18%

2%

Ja, voornamelijk over hun
voortgang

Ja, voornamelijk over hun
welbevinden

Ja, over beide Niet of nauwelijks Anders

Onderhoud je tijdens de Lock Down contact met individuele leerlingen/studenten 
over hun voortgang en/of welbevinden? (n=108)*
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Figuur 4.8 

 
 
 
Figuur 4.8 toont in hoeverre docenten van mening zijn dat het monitoren van leerlingen/studenten 
tijdens onlineonderwijs hen een goed beeld geeft van welke leerlingen extra aandacht nodig hebben. 
Dit blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn. Bijna de helft van de docentrespondenten zegt (helemaal) geen 
goed zicht op welke leerlingen/studenten meer ondersteuning nodig hebben. Het door de Lock Down 
ingevoerde onlineonderwijs heeft er in de meeste gevallen ook niet voor gezorgd dat docenten beter 
op het netvlies hebben hoe het is gesteld met het welbevinden van hun leerlingen/studenten in 
vergelijking met het onderwijs van voor de Lock Down. Volgens driekwart van de docentrespondenten 
is de situatie er op dit gebied niet beter op geworden door de Lock Down. 
 
 
Figuur 4.9 

 
 
Figuur 4.9 geeft een beeld hoe respondenten denken dat zij het volgens hun leerlingen/studenten 
doen als online docenten. Bijna een kwart van de docentrespondenten zegt hierover voldoende 
informatie te krijgen van hun leerlingen/studenten. Deze groep docenten lijkt dus aardig te kunnen 
inschatten hoe goed zij online lesgeven en daarmee waarschijnlijk ook wat zij hieraan kunnen 
verbeteren. Daarentegen ontvangt bijna 40 procent van de docenten te weinig feedback van hun 
leerlingen/studenten om een idee te krijgen hoe zij de kwaliteit van het onlineonderwijs ervaren. 
 

46%

73%

33%

16%
21%

11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ik heb goed zicht op welke leerlingen/studenten meer
ondersteuning nodig hebben. (n=106)

Door het onlineonderwijs heb ik meer zicht op het
welbevinden van mijn leerlingen/ studenten dan voor de
crisis (fysiek, sociaal-emotioneel, studieomgeving thuis)

(n=105).

(geheel) mee oneens neutraal (geheel) mee eens

37% 40%

23%

(Sterk) mee oneens Neutraal (Sterk) mee eens

Ik krijg voldoende informatie van leerlingen/studenten hoe zij het 
onlineonderwijs ervaren (n=106)
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4.3 Ervaringen van docenten met onlineonderwijs 

Voor veel docentrespondenten is er door de Lock Down veel veranderd in hun onderwijspraktijk 
vanwege de omschakeling naar onlineonderwijs. Figuur 4.10 en tabel 4.2 geven daar een beeld van. 
Bijna de helft van de docenten geeft aan dat het online lesgeven (heel) anders is dan het fysieke 
onderwijs. Een kleiner aandeel (28 procent) zit weinig verschil in de manier waarop zij hun 
onlineonderwijs verzorgen in vergelijking met fysiek onderwijs.  
 
 
Figuur 4.10 

 
 
 
Docentrespondenten ervaren het als een gemis om anderen in levenden lijve te zien. De meest 
genoemde worstelingen waar docenten mee zaten tijdens de Lock Down zijn de verminderde 
contacten met zowel leerlingen/studenten als collega’s. Daarnaast is de werkdruk verhoogd en heeft 
de omschakeling naar onlineonderwijs (inclusief de toetsings- als assessmenttrajecten) menig 
docentrespondent de nodige hoofdbrekens bezorgt. 
 
 
Tabel 4.2 Onderwijs gerelateerde uitdagingen voor docenten tijdens de Lock Down  
 

Top 5: Waarmee worstel(de) jij tijdens de Lock Down? 

1. Minder contact met leerlingen/studenten 

2. Minder contact met collega's 
3. Verhoogde werkdruk 
4.  Omschakeling naar onlineonderwijs 
5. Vormgeven en afnemen van assessments/toetsing 

 
 
De Lock Down en omschakeling naar online onderwijs heeft er ook voor gezorgd dat veel docenten op 
zoek moesten gaan naar nieuwe vormen van onderwijs geven. Iets meer dan de helft van de 
docentrespondenten geeft aan hier voortdurend mee bezig te zijn. Voor een op de vijf 
docentrespondenten is dit (helemaal) niet het geval (figuur 4.11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48%

24%
28%

(Helemaal) niet van toepassing Neutraal (Helemaal) van toepassing

Mijn onlineonderwijs komt grotendeels overeen met mijn normale fysieke 
onderwijs (n=103)
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Figuur 4.11 

 
 
 
Aan docenten is gevraagd in hoeverre zij verschillende manieren van onlineonderwijs verzorgen. Dit is 
van belang in het kader van inclusief onderwijs: hoe breder het onlineonderwijs repertoire van 
docenten, hoe meer mogelijkheden zij hebben om de onderwijsbetrokkenheid van verschillende 
groepen leerlingen/studenten te prikkelen.  
 
Er blijkt een samenhang te zijn met de Sense of Belonging van docenten bij hun docententeam en de 
mogelijke variaties van onlineonderwijs die zij aanbieden (figuur 4.12). Docentrespondenten die zelf 
een grotere Sense of Belonging ervaren geven vaker aan over meerdere manieren te beschikken om 
onlineonderwijs te verzorgen dan docenten die zich minder ‘thuisvoelen’ binnen hun docententeam. 
Docentrespondenten die een zwakkere Sense of Belonging ervaren, beschikken daarentegen over 
een meer beperkt repertoire om onlineonderwijs te geven. Deze verschillen zijn significant. Dit gezegd 
hebbende, blijkt het in het algemeen een uitdaging voor veel docenten om variatie aan te brengen in 
hun manier van online lesgeven. Afhankelijk van de Sense of Belonging-groep zegt tussen de 44 en 
50 procent dat de stelling ‘Ik bied verschillende manieren van onlineonderwijs aan zodat alle 
leerlingen/studenten het onderwijs kunnen volgen’ (in het geheel) niet voor hen opgaat. 
 
 
Figuur 4.12 

 
Chi-square: 16,485, Sig: ,036 

 
Docentrespondenten zijn naar eigen zeggen tijdens de Lock Down veel vaardiger geworden in het 
verzorgen van onlineonderwijs. Uit tabel 4.2 is af te lezen dat zij hun onlineonderwijs vaardigheden 

19%
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51%

(Helemaal) niet van toepassing Neutraal (Helemaal) van toepassing

Ik ben zelf voortdurend op zoek naar nieuwe vormen van onderwijs geven 
(n=103)
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van voor de Lock Down een onvoldoende gaven, gemiddeld namelijk een 5,1. Aan het eind van de 
Lock Down zijn docenten veel meer tevreden over deze vaardigheden. Zij belonen zichzelf met een 
dikke voldoende: gemiddeld een 7,0.    
 
Tabel 4.2 Beoordeling eigen onlineonderwijs vaardigheden door docenten 

Welk rapportcijfer geef je jouw eigen vaardigheden om onlineonderwijs te verzorgen (n=105) 

Voor de Lock Down 5,1 
Op dit moment* 7,0 

*De vragenlijst kon worden ingevuld in de periode eind juni tot en met augustus 2020 
 

4.4 Ervaringen van docenten met ondersteuning bij het onlineonderwijs 

 
Tot slot besteden wij aandacht aan ervaringen van docenten als het gaat om de ondersteuning die zij 
krijgen/kregen bij het verzorgen van hun onderwijs. Uit figuur 4.13 blijkt dat er een verband is tussen 
enerzijds de mate van ervaren Sense of Belonging van docenten bij hun docententeam en anderzijds 
de mate waarin zij samen met hun collega’s op zoek zijn naar nieuwe vormen van onderwijs. Des te 
meer docenten zich ‘thuisvoelen’ binnen hun docententeam, des te meer zij met hun collega’s nieuwe 
onderwijsvormen proberen op te sporen. Dit kan een positief invloed hebben op de inclusiviteit van het 
onderwijs omdat -zoals wij eerder stelden- een verbreding van het onlineonderwijs repertoire ook de 
mogelijkheden verbreedt om de onderwijsbetrokkenheid van verschillende groepen 
leerlingen/studenten te prikkelen.  
 
Figuur 4.13 

 
Anova: df: 4, Mean Square: 2,950, F:4,824, Sig: ,001 
 
 
Heeft figuur 4.13 betrekking op ondersteuning door collega-docenten, in figuur 4.14 gaat het over de 
ondersteuning door de school, opleiding of instelling als geheel. In de figuur is het verband af te lezen 
tussen de mate van ervaren Sense of Belonging van docenten en hun tevredenheid over de 
ondersteuning die hun school, opleiding of instelling heeft geboden bij de omschakeling naar 
onlineonderwijs. Hieruit komt naar voren dat des te meer docenten zich ‘thuisvoelen’ binnen hun 
docententeam, zij ook meer tevreden zijn over de verkregen ondersteuning vanuit hun 
onderwijsorganisatie bij de omschakeling naar onlineonderwijs. Dit komt bijvoorbeeld naar voren bij de 
docenten die (zeer) tevreden zijn over de ondersteuning. Bijna de helft van de docenten die een 
sterke Sense of Belonging ervaren bij hun docentteam - 47 procent - is (zeer) tevreden over de 
ondersteuning vanuit hun onderwijsorganisatie. Onder docenten uit de andere Sense of Belonging-
groepen liggen deze percentages aanzienlijk lager. Ook bij docenten die (zeer) ontevreden zijn over 
de ondersteuning vanuit hun onderwijsorganisatie zijn grote verschillen tussen Sense of Belonging-
groepen te zien.  
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Figuur 4.14 

 
Chi-square: 18,804, Sig: .016 
 
 
  

57%

29%

14%

49%

32%

20%21%

32%

47%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

(Zeer) ontevreden Neutraal (Zeer) tevreden

Tevredenheid over de ondersteuning van school/opleiding/instelling bij de 
omschakeling naar onlineonderwijs (n=102)

SoB respondent bij docententeam zwak SoB respondent bij docententeam midden

SoB respondent bij docententeam sterk



 
Schermen met onlineonderwijs 

 
 

 18 

 Conclusies 

 
Door de komst van het Coronavirus zijn er vanwege de omschakeling naar onlineonderwijs grote 
zorgen ontstaan over het (moeilijk) bereiken en betrekken van leerlingen/studenten, met name uit 
kwetsbare groepen, bij het onderwijs. De Coronacrisis lijkt een behoorlijke wissel te trekken op het bij 
elkaar houden van leerling- en studentgroepen. Docenten hebben een spilfunctie als het gaat om de 
mate waarin leerlingen en studenten zich verbonden voelen met een vak, klas, opleiding en/of school, 
ook wel op te vatten als de ‘Sense of Belonging’. Dit kan op haar beurt weer een weerslag hebben op 
leerprestaties. 
 
In dit onderzoek zijn wij nagegaan of er samenhang is tussen a) de Sense of Belonging die docenten 
zelf op hun werk ervaren, b) de door docenten ervaren ondersteuning van school/opleiding bij de 
omschakeling naar en uitvoering van onlineonderwijs en c) de door docenten gepercipieerde Sense of 
Belonging van hun leerlingen/studenten (de verbondenheid met school/opleiding). Deze samenhang is 
weergegeven in het volgende model:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
In de periode eind juni 2020 tot en met augustus 2020 is een vragenlijst uitgezet onder (po-, vo-, mbo- 
en hbo-) docenten om dit verband nader te onderzoeken. Deze periode kan gemarkeerd worden als 
het einde van de 1e Corona-golf, waarin docenten enige maanden ervaring op hebben kunnen doen 
met het verzorgen van onlineonderwijs. In totaal hebben 161 docenten de vragenlijst ingevuld, 
voornamelijk docenten uit het hbo en vo. Wij benadrukken dat dit onderzoek is bedoeld om een eerste 
indicatie te krijgen van de samenhang tussen Sense of Belonging van docenten, onlineonderwijs en 
Sense of Belonging van leerlingen/studenten. Generaliseerbaarheid was voor ons van minder groot 
belang. De conclusies dienen tegen deze achtergrond te worden gelezen. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten komen wij tot de volgende conclusies: 
 

1. Aan het begin van de Lock Down is het overgrote deel van de docenten uit ons onderzoek te 
beschouwen als nieuwkomer op het gebied van het verzorgen van onlineonderwijs. Zij geven 
les op scholen die voor de Lock Down geen onlineonderwijs aanboden. En op scholen waar 
dit wel het geval was, gebeurde dit veelal in (zeer) beperkte mate. 
 

2. Docenten geven te kennen tijdens de Lock Down vaardiger te zijn geworden in het geven van 
onlineonderwijs. Terugkijkend vonden zij hun vaardigheden op dit terrein voor het ingaan van 
de Lock Down nog onder de maat, maar aan het eind van Lock Down geven zij zichzelf met 
een rapportcijfer 7 een dikke voldoende.  
 

3. Sense of Belonging van docenten bij hun docentteam blijkt een rol te spelen bij de 
omschakeling naar onlineonderwijs. Docenten uit ons onderzoek die zelf meer Sense of 
Belonging ervaren bij hun docententeam, zijn ook meer tevreden over de ondersteuning 

Sense of Belonging van docenten op school/opleiding 

Kwaliteit ondersteuning ontwikkeling onlineonderwijs door 
school/opleiding 

Kwaliteit Faciliteren en Monitoren Sense of Belonging van 
leerlingen/studenten tijdens onlineonderwijs 
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vanuit hun onderwijsorganisatie tijdens de omschakeling naar onlineonderwijs en zijn vaker 
samen met collega’s op zoek gegaan naar verschillende manieren om hun onderwijs te blijven 
verzorgen, wat een positieve ontwikkeling is in het licht van inclusief onderwijs. Het lijkt erop 
dat docenten die zich meer thuis voelen binnen hun docententeam zich ook beter en breder 
hebben voorbereid op het verzorgen van onlineonderwijs. 

 
4. Vooralsnog lijkt Sense of Belonging van docenten nauwelijks een rol te spelen in het primaire 

proces: er wordt geen verband gevonden tussen de mate van Sense of Belonging van 
docenten bij hun docententeam enerzijds en de door docenten gepercipieerde mate van 
Sense of Belonging van leerlingen/studenten anderzijds. Hoewel docenten zich inspannen om 
hun leerlingen/studenten te blijven motiveren (bijvoorbeeld door het geven van feedback), bij 
hun lessen te betrekken en ook aandacht besteden aan het welzijn van hun (individuele) 
leerlingen/studenten, geven zij tegelijkertijd aan het lastig te vinden om hoogte te krijgen van 
hun leerlingen/studenten. Ongeacht de mate waarin zij zich thuis voelen binnen hun 
docententeam, kunnen veel docenten uit ons onderzoek moeilijk inschatten of 
leerlingen/studenten de lesstof begrijpen en in hoeverre er interactie is tussen 
leerlingen/studenten. Daarnaast blijkt het voor veel docentrespondenten nog niet zo 
eenvoudig om een goed beeld te krijgen van welke leerlingen/studenten extra aandacht nodig 
hebben. 

 
5. Een verklaring voor het ontbreken van een verband tussen de mate van Sense of Belonging 

van docenten bij hun docententeam enerzijds en de door docenten gepercipieerde mate van 
Sense of Belonging van leerlingen/studenten anderzijds, ligt mogelijk in de omstandigheid dat 
de omschakeling naar onlineonderwijs van het overgrote deel van de docenten een ‘rookie-
teacher’ heeft gemaakt. Velen zijn in een dergelijke situatie debutanten in het verzorgen van 
onlineonderwijs en worden volledig in beslag genomen door de omschakeling naar 
onlineonderwijs en het overbrengen van lesstof binnen een digitale leeromgeving. Er is 
weliswaar contact met leerlingen/studenten, maar de meeste docenten staan nog niet boven 
‘de stof’ (inclusief de techniek) en missen de extra ‘voelsprieten’ die tijdens fysiek onderwijs 
uitstaan. Hierdoor is er weinig ruimte en tijd om diepgaand aandacht te besteden aan 
interacties met individuele leerlingen/studenten, zowel met betrekking tot hun studievoortgang 
als hun welzijn, en is het lastig om een gevoel te krijgen bij welke leerlingen/studenten extra 
aandacht nodig hebben. 

 
Uit de resultaten lijkt naar voren te komen dat de invloed van Sense of Belonging - het ‘thuisgevoel’ - 
van docenten bij hun docententeam op onlineonderwijs tot dusverre reikt tot aan de drempel van het 
(digitale) leslokaal, maar ook niet verder dan dat. Docenten die zich meer thuis voelen, lijken beter en 
breder voorbereid op het geven van onlineonderwijs, maar dit komt nog niet tot uiting in betere 
interacties en het meer betrekken en gericht ondersteunen van hun leerlingen/studenten. Wellicht dat 
de onderzochte verbanden zich gaan uitkristalliseren wanneer docenten meer gewend zijn aan de 
situatie en hun vaardigheden op het gebied van het online lesgeven verder ontwikkelen. 
 
Tot slot 
 
Zoals gezegd was dit onderzoek bedoeld om een eerste beeld te krijgen wat docenten hebben 
ervaren in de omschakeling naar onlineonderwijs als gevolg van de Coronacrisis. Voor een verdere 
verdieping is vervolgonderzoek nodig. In de eerste plaats denken wij aan een verbreding door meer 
docenten via een vragenlijst te bevragen. In de tweede plaats aan een verdieping door docenten te 
bevragen in interview- of focusgroepvorm. Een derde mogelijkheid voor vervolgonderzoek zijn 
casestudies waarin op het niveau van school of opleiding het onlineonderwijs en de impact op Sense 
of Belonging wordt belicht vanuit zowel het perspectief van docenten als leerlingen/studenten. 
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Bijlage 1  Vragenlijst van het onderzoek 

 
Vragenlijst over ervaringen leraren/docenten met omschakeling naar onlineonderwijs 
door de Lock Down 
 
Doel en algemene informatie 
Dit is een onderzoek onder leraren en docenten naar de ervaringen met de omschakeling naar 
onlineonderwijs door de Lock Down in maart jl. Specifiek willen we weten in hoeverre docenten binnen 
de onlineonderwijs context (1) het contact onderhouden met hun leerlingen/studenten, (2) hoe zij de 
sense of belonging van hun leerlingen/studenten met hun school/opleiding stimuleren, en (3) hoe 
docenten/leraren hierin worden ondersteund door hun school/instelling 
 
Het onderzoek is een initiatief van het kenniscentrum Global & Inclusive Learning van De Haagse 
Hogeschool in samenwerking met Unesco Nederland en ROC van Twente. De vragenlijst wordt breed 
uitgezet en daarmee hopen wij een goed beeld te schetsen wat het onlineonderwijs tijdens de Lock 
Down betekent voor de inclusiviteit van het onderwijs. 
 
Onder onlineonderwijs verstaan wij zowel het online lesgeven als het online begeleiden van studenten 
en het afnemen van online toetsen/tentamens/examens. Met onlineonderwijs bedoelen wij ook 
afstandsonderwijs. 
 
Het invullen van de vragenlijst kost +/- 15 minuten. Voor informatie over het onderzoek kunt u terecht 
bij Wâtte Zijlstra, programmadirecteur van het kenniscentrum Global & Inclusive Learning van De 
Haagse Hogeschool: w.zijlstra@hhs.nl. Hij leidt dit onderzoek samen met Laurence Guérin, lector 
Wereldburgerschap bij De Haagse Hogeschool en practor Burgerschap bij ROC van Twente. De 
dataverzameling en analyse worden uitgevoerd door het onderzoeksbureau Risbo (een zelfstandig 
instituut gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam). 
 
Hoofdthema’s uit de vragenlijst zijn: 

1. Context respondent 
2. Manieren om leerlingen/studenten online te bereiken en bij de les te houden 
3. Monitoren van motivatie en sense of belonging van leerlingen/studenten 
4. Ondersteuning voor leraren/docenten bij het geven van onlineonderwijs 
5. Welzijn en sense of belonging leraren/docenten 
6. Lessons learned 

 
Informatie over uw privacy 
De dataverzameling en analyse worden uitgevoerd door het onderzoeksbureau Risbo (een zelfstandig 
instituut gelieerd aan de faculteit sociale wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam). 
Jouw gegevens bewaren en verwerken wij volgens de richtlijnen van de algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) en wij houden rekening met de AVG-privacy rechten. Wij garanderen 
dat jouw anonimiteit in onze rapportages gewaarborgd blijft. Jouw deelname is vrijwillig, en je kunt te 
allen tijde stoppen. Wanneer je deelneemt aan het onderzoek, heb je het recht om meer informatie te 
vragen over de gegevensverzameling en de analyse. Je kunt dit doen door te mailen naar Rick Wolff, 
wolff@risbo.eur.nl 
 
Wij werken volgens de verklaring wetenschappelijke integriteit. Dit betekent dat de geanonimiseerde 
onderzoeksdata ten minste tien jaar worden bewaard in een beveiligde omgeving voor controle 
doeleinde. 
 
 

1. Context respondent 
 
1.1. Kun je aangeven in welke onderwijssector jij werkzaam bent? 

- PO 
- VO 

mailto:w.zijlstra@hhs.nl
mailto:wolff@risbo.eur.nl
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- MBO 
- HBO 
- WO 

 
1.2. Wat is de naam van jouw school/instelling? 

(geen verplichte vraag) 
 
 

 
1.3. Heb je momenteel direct contact met studenten/leerlingen? 

- Ja, ik geef (voornamelijk) les 
- Ja, ik begeleid (voornamelijk) studenten/leerlingen (student-/leerlingbegeleider, mentor) 
- Ja, ik houd mij (voornamelijk) bezig met toetsing & examinering 
- Ja, een combinatie van lesgeven, begeleiden en/of toetsen 
- Nee (einde vragenlijst) 

 
1.4. Welke rollen vervul je naast het geven van les, begeleiden van leerlingen/studenten en/of 

toetsing/examinering op jouw onderwijsinstelling nog meer? 
 

Meerdere antwoordmogelijkheden 
- Teamleider 
- Projectleider 
- Coördinator 
- Decaan 
- Psycholoog 
- Anders, namelijk..... 

 
1.5. Welke contextomschrijving past het best bij jouw school/instelling? 

- (groot)stedelijk in Randstad 
- (groot)stedelijk buiten de Randstad 
- niet-(groot)stedelijk in de Randstad 
- niet-(groot)stedelijk buiten de Randstad 

 
1.6. Welke omschrijving past het beste bij jouw school/opleiding? 
 

Tijdens de periode van de Lock Down (vanaf medio maart tot het moment van 
openstelling van jouw school/opleiding/faculteit) is mijn school/opleiding: 
- volledig overgegaan op online lesgeven 
- gedeeltelijk overgegaan op online lesgeven 
- niet overgegaan op online lesgeven 

 
1.7. Bood jouw school of opleiding al voor de crisis vormen van onlineonderwijs aan voor 

leerlingen/studenten? 
- Ja 
- Nee 
 
Indien ja: hoeveel procent van het onderwijs werd online aangeboden? 
o minder dan 10 procent 
o 10 tot 25 procent 
o 25 tot 50 procent 
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o meer dan 50 procent 
 
1.8. Van welke typen van online learning platforms maak jij gebruik? 

Meerdere antwoorden mogelijk 
- Eigen instellingsplatform (speciaal ontwikkeld voor jouw school/instelling) 
- Web-based platform, aangeboden door jouw school/instelling (bijvoorbeeld Blackboard, 

Microsoft Teams) 
- Web-based platform, niet aangeboden door jouw school/instelling (bijvoorbeeld ZOOM, 

Bluejeans, etc.) 
- Mobile/Android Apps 
- Anders, namelijk..... 

 
1.9. Van welke web-based platforms en/of mobiele applicaties maak jij gebruik? 

Meerdere antwoorden mogelijk 
- Blackboard collaborative 
- Google Classrooms 
- Google Hangout 
- Microsoft Teams 
- LinkedIn Learning 
- Zoom 
- What’s App 
- Skype 
- (CANVAS) Moodle 
- Coursera 
- Bluejeans 
- Panopto 
- Feedbackfruits 
- Brightspace 
- BigBlueButton 
- Miro 
- Anders, namelijk.... 

 
1.10. Hoe tevreden ben je in het algemeen over de web-based learning platforms en/of mobiele     

applicaties die jij gebruikt voor het onderwijs? 
  (zeer ontevreden – zeer tevreden) 
 
 
2. Manieren om leerlingen/studenten online te bereiken en bij de les te houden 
 
2.1. Welke vormen van onlineonderwijs bied jij aan? 

Meerdere antwoorden mogelijk 
- Online plenaire live lessen (bijvoorbeeld instructielessen, hoorcolleges) 
- Online plenaire niet-live lessen (vooraf opgenomen instructielessen, hoorcolleges) 
- Online groepswerk/opdrachten 
- Online een-op-een onderwijs/begeleiding 
- Online toetsing 
- Online seminars en/of workshops 
- Online groepsdiscussies 
- Online games 
- MOOCs (Massive Open Online Courses) 
- Anders, namelijk... 
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2.2. Door het onlineonderwijs.... 

- is het aantal contacturen met mijn leerlingen/studenten afgenomen 
- is het aantal contacturen met mijn leerlingen/studenten hetzelfde gebleven 
- is het aantal contacturen met mijn leerlingen/studenten toegenomen 

 
2.3. Hoeveel procent van jouw studenten/leerlingen zijn gemiddeld moeilijk of niet bereikbaar voor 

jou? 
- 0% tot 25% 
- 25% tot 50% 
- 50% of meer 

 
2.4. Kun je van elk van de volgende items aangeven hoe makkelijk of moeilijk deze voor jou in het 

algemeen zijn tijdens het onlineonderwijs? 
5-puntschaal: zeer moeilijk – zeer makkelijk 

 
- Het contact leggen met leerlingen/studenten 
- Het bijhouden van de presentie van leerlingen/studenten  
- Het creëren van interactie tussen leerlingen/studenten 
- Het signaleren of leerlingen/studenten de lesstof begrijpen 

 
2.5. Beantwoord de volgende stelling  

(geheel oneens – geheel eens) 
- Het leggen van het contact met mijn leerlingen/studenten verloopt online net zo goed als 

voor de crisis. 
 
2.6. Geef voor de volgende situaties aan in welke mate dit voorkomt? 

(niet/nauwelijks-zeer vaak, 5-puntschaal) 
 

- Ik krijg feedback van leerlingen/studenten over de manier waarop ik het onlineonderwijs 
geef. 

- Leerlingen/studenten reageren in de online lessen op vragen van mij.  
Leerlingen/studenten proberen de aandacht te trekken als ze een vraag hebben. 

- Leerlingen/studenten nemen via andere kanalen (zoals e-mail, what’s app en discussiefora) 
contact met mij op voor vragen.  

- Leerlingen/studenten vertellen mij wat ze hebben geleerd.  
Leerlingen/studenten vertellen mij hoe het studeren/leren op dit moment gaat.  

- Leerlingen/studenten zeggen mij persoonlijk gedag als ik een online les start/eindig.  
- Leerlingen/studenten vertellen soms iets over hoe het op dit moment met ze gaat.  

 
 
2.7. Welke groepen van jouw leerlingen/studenten worden in jouw ogen minder goed bereikt met 

onlineonderwijs tijdens de Lock Down? 
 
 
 
 
 
 
3. Monitoren van motivatie en sense of belonging van leerlingen/studenten 
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3.1. Kun je van elk van de volgende items aangeven hoe makkelijk of moeilijk deze voor jou in het 
algemeen zijn tijdens het onlineonderwijs? 
5-puntschaal: zeer moeilijk – zeer makkelijk 

 
- Het activeren van leerlingen/studenten 
- Zorgen dat de aandacht niet verslapt (het present houden van de studenten) 
- Het contact maken met individuele leerlingen/studenten 
- Studenten/leerlingen live laten samenwerken  

 
3.2. Onderhoud je tijdens de Lock Down contact met individuele leerlingen/studenten over hun 

voortgang en/of welbevinden? 
- Ja, voornamelijk over hun voortgang 
- Ja, voornamelijk over hun welbevinden 
- Ja, over beide 
- Niet of nauwelijks 
- Anders, namelijk.... 

 
3.3. Indien ja: 
Hoe vaak onderhoud je tijdens de Lock Down gemiddeld contact met individuele 
leerlingen/studenten over hun voortgang en/of welbevinden? 

- Een aantal keren per week 
- Een keer per week 
- Een keer in de twee/drie weken 
- Maandelijks 
- Anders, namelijk..... 

 
3.4. Indien ja: 
Op welke manier onderhoud je tijdens de Lock Down-periode contact met individuele 
studenten over hun voortgang en/of welbevinden? 

- Telefoon 
- Videobellen 
- Chat 
- Mail 
- What’s App 
- Social Media zoals Facebook en LinkedIn 
- Anders, namelijk...... 

 
3.5. Beantwoord de volgende stellingen: 
Stellingen geheel oneens – geheel eens 

o Ik krijg voldoende informatie van de studenten hoe zij het onlineonderwijs ervaren. 
o Ik heb goed zicht op welke studenten meer ondersteuning nodig hebben. 
o Ik houd rekening met studenten die meer ondersteuning nodig hebben. 
o Ik bied verschillende manieren van onlineonderwijs aan zodat alle studenten het onderwijs 

kunnen volgen. 
o Door het geven van persoonlijke feedback stimuleer ik leerlingen/studenten om gemotiveerd 

te blijven leren. 
o Door het onlineonderwijs heb ik meer zicht op het welbevinden van mijn leerlingen/ 

studenten dan voor de crisis (fysiek, sociaal-emotioneel, studieomgeving thuis). 
 
3.6. Welke groepen van jouw leerlingen/studenten zijn in jouw ogen minder gemotiveerd geraakt 

door het onlineonderwijs tijdens de Lock Down? 
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3.7. Wat zijn volgens jou in het algemeen de TOP VIJF items waarmee jouw leerlingen/studenten 

worstelen door de Corona-crisis/de Lock Down periode?  
Meerdere antwoorden mogelijk 
- Minder contact met klasgenoten of studiegenoten 
- Minder contact met leraren of docenten 
- Zelfstandig onderwijs volgen 
- Aanwezigheid tijdens onlineonderwijsonderdelen 
- Communicatie met klasgenoten of studiegenoten 
- Communicatie met leraren of docenten 
- Informatievoorziening over nieuwe onderwijs door school/opleiding/instelling 
- ICT-hardware (beschikbaarheid computers/laptops) en/of internetverbinding/WIFI 
- Het vinden van een rustige studieplek thuis 
- Eenzaamheid 
- Gezondheidsklachten (mentaal/fysiek/emotioneel) 
- Financiële zorgen 
- Stress en angst voor schoolachterstand/studievoortgang/studievertraging 
- Stress en angst voor het COVID-19 virus 
- Stress en angst voor de toekomst (opleiding/beroep) 
- Studeerbaarheid (hogere druk door afstandsonderwijs) 
- Zorg voor familieleden/mantelzorg 
- Anders, namelijk.... 

 
3.8. Wat zijn volgens jou de TOP VIJF items waarmee jouw meer kwetsbare leerlingen/studenten 

worstelen door de Coronacrisis/de Lock Down periode?  
- Minder contact met klasgenoten of studiegenoten 
- Minder contact met leraren of docenten 
- Zelfstandig onderwijs volgen 
- Aanwezigheid tijdens onlineonderwijsonderdelen 
- Communicatie met klasgenoten of studiegenoten 
- Communicatie met leraren of docenten 
- Informatievoorziening over nieuwe onderwijs door school/opleiding/instelling 
- ICT-hardware (beschikbaarheid computers/laptops) en/of internetverbinding/WIFI 
- Het vinden van een rustige studieplek thuis 
- Eenzaamheid 
- Gezondheidsklachten (mentaal/fysiek/emotioneel) 
- Financiële zorgen 
- Stress en angst voor schoolachterstand/studievoortgang/studievertraging 
- Stress en angst voor het COVID-19 virus 
- Stress en angst voor de toekomst (opleiding/beroep) 
- Studeerbaarheid (hogere druk door afstandsonderwijs) 
- Zorg voor familieleden/mantelzorg 
- Anders, namelijk.... 

 
3. Ondersteuning voor leraren/docenten bij het geven van onlineonderwijs 
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4.1. In welke mate was jouw school/opleiding/instelling toegerust op het geven van 
onlineonderwijs voordat besloten werd tot de Lock Down? 
Niet – nauwelijks - voldoende - goed - zeer goed 
 
4.2. In welke mate ben jij tevreden over.... 
 (Zeer ontevreden – zeer tevreden) 
 

- de manier waarop  mijn school/opleiding/instelling de omschakeling naar onlineonderwijs 
heeft gemaakt? 

- De ondersteuning die ik heb gehad van mijn school/opleiding/instelling bij de omschakeling 
naar onlineonderwijs? 

 
4.3. Welk rapportcijfer geef je jouw eigen vaardigheden om onlineonderwijs te verzorgen? 
Voor de Lock Down: 
Op dit moment: 
 
4.4. In hoeverre waren de volgende situaties op jou van toepassing in de omschakeling naar 
onlineonderwijs in de Lock Down periode:  
Past niet – nauwelijks – goed – zeer goed 

- Ik had al veel ervaring met onlineonderwijs. 
- De omschakeling naar onlineonderwijs heeft mij geen moeite gekost. 
- Ik heb mijn onlineonderwijs voornamelijk zelf ontwikkeld 
- Ik heb mijn onlineonderwijs voornamelijk samen met mijn directe collega’s ontwikkeld 
- Ik heb andere collega’s geholpen bij het ontwikkelen van hun onlineonderwijs 
- Ik ben zelf actief op zoek gegaan naar hulp bij het ontwikkelen van mijn onlineonderwijs. 

 
4.5 Wat zijn voor jou de grootste obstakels/knelpunten geweest bij de omschakeling naar het 
onlineonderwijs (maximaal drie noemen)? 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
4.6. Welke vormen van hulp en ondersteuning heb je gezocht en gevonden/gekregen bij het 
ontwikkelen van onlineonderwijs en in hoeverre was deze ondersteuning toereikend? 
 
 Gezocht ja/nee Gevonden/gekregen 

ja/nee 
Toereikend (1-5) 
Niet – zeer 
toereikend 

Specifieke trainingen    
1:1 contact met collega’s    
Samenwerking 
docententeam 

   

Ondersteuning van direct 
leidinggevende 

   

Ondersteuning van een 
onderwijsadviseur 

   

Informatie en tips via 
interne media (intranet, 
nieuwsbrief, etc.) 
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Feedback van studenten    
Informatie en verhalen uit 
de media 

   

Vakliteratuur    
Webinars    
Anders, namelijk....    

 
 
4.7. In hoeverre zijn de volgende situaties over het algemeen op jou van toepassing tijdens 
de huidige Lock Down periode: past niet – nauwelijks – goed zeer goed 
- Mijn onlineonderwijs komt grotendeels overeen met mijn normale fysieke onderwijs 
- Ik ben zelf voortdurend op zoek naar nieuwe vormen van onderwijs geven 
- Ik ben samen met mijn collega’s voortdurend op zoek naar nieuwe vormen van onderwijs 
geven. 
 
4.8. Aan welke specifieke hulp en ondersteuning heb je momenteel behoefte? Hulp en 
ondersteuning op het gebied van: 
Meerdere antwoorden mogelijk 
- Bewustwording van het bestaan van digital tools & technology 
- Implementatie en gebruik van tools & technology in onderwijs 
- Ontwikkelen van onlineonderwijsvormen 
- Ontwikkelen van onlinematerialen 
- Digitaal toetsen 
- Stimuleren motivatie van leerlingen/studenten 
- Herkennen en monitoren van kwetsbare studenten 
- Geven van ondersteuning aan kwetsbare studenten 
- Privacy en onlineonderwijs 
- Anders, namelijk 
 
5.Welzijn en sense of belonging leraren/docenten 
 
5.1. Is jouw school/instelling momenteel weer open voor onderwijsactiviteiten aan 
leerlingen/studenten? 
- ja 
- nee 
 
5.2. Kun je aangeven welke situatie het beste bij jou past(e) tijdens de sluiting van jouw 
school/instelling voor onderwijsactiviteiten? Tijdens de sluiting: 
- werk(te) ik 100% vanuit huis 
- werk(te) ik gedeeltelijk vanuit huis en vanuit school 
- werk(te) ik volledig vanuit school 
 
5.3. Hoeveel uren werk(te) je gemiddeld op een dag achter het beeldscherm voor onderwijs-
gerelateerde activiteiten tijdens de Lock Down? 
1 tot 3 uur 
3 tot 5 uur 
5 tot 8 uur 
Meer dan 8 uur 
 
5.4. Voor mijn algemene welbevinden geef ik het volgende cijfer (1 -slecht voelen -10 – goed 
voelen): 
- Voor de Lock Down 
- Tijdens de Lock Down (maart – mei) 
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- Nu 
 
5.5. Beantwoord de volgende stellingen: 
Stellingen geheel oneens – geheel eens 

- Ik ben inmiddels gewend aan het online lesgeven. 
- Ik kan met mijn leidinggevende goed praten over zaken die mij bezighouden in deze periode. 
- Ik kan met mijn directe collega’s goed praten over zaken die mij bezighouden in deze 

periode.  
- Ik heb moeite met de combinatie werk en privé tijdens het thuiswerken. 
- Het werken in een online omgeving kost mij meer moeite dan werken in een fysieke 

onderwijsomgeving. 
- Tijdens de Lock Down heb ik een goede balans gevonden in werken, bewegen en 

ontspannen. 
- Gedurende de dag neem ik voldoende pauzes. 
- Ik voel mij na een dag werken meer vermoeid dan voor de Lock Down. 
- Ik krijg veel energie van onlineonderwijs. 
- Ik geef momenteel met evenveel plezier les als voor de Lock Down. 

 
5.6. Wat zijn jouw TOP VIJF items waarmee jij worstelt door de Corona-crisis/Lock Down 
periode? 
Meerdere antwoorden mogelijk 

- Omschakeling naar onlineonderwijs 
- Minder contact met collega’s 
- Minder contact met leerlingen/studenten 
- Mijzelf motiveren om te werken 
- Communicatie met leerlingen/studenten 
- Communicatie met collega’s 
- Adequate informatievoorziening van de school/opleiding/instelling voor 

leerlingen/studenten over het nieuwe onderwijs 
- Privacy issues onlineonderwijs 
- Vormgeven en afnemen van assessments/toetsing 
- ICT-hardware (beschikbaarheid computers/laptops) en/of internetverbinding/WIFI 
- Het creëren van een rustige werkplek thuis 
- Eenzaamheid 
- Gezondheidsklachten (mentaal/fysiek/emotioneel) 
- Financiële zorgen 
- Stress en angst over het welzijn van leerlingen/studenten 
- Stress en angst voor het COVID-19 virus 
- Stress en angst voor de toekomst (opleiding/beroep) 
- Verhoogde werkdruk 
- Zorg voor familieleden/mantelzorg 
- Anders, namelijk.... 

 
5.7. De volgende situaties/stellingen gaan over hoe jij in algemene zin aankijkt tegen het 
(docenten)team waar jij deel van uitmaakt en hoe jij dit (docenten)team ervaart, los van de Lock 
Down.  
(geheel oneens – geheel eens) 

• Mijn collega’s nemen de tijd voor mij als ik met vragen zit. 
• Ik word door mijn collega’s benaderd om samen te werken. 
• Ik word door mijn collega’s benaderd om te sparren over bepaalde onderwijstaken.  
• Ik kan goed met mijn collega’s samenwerken. 
• Als ik aan mijn (docenten)team denk, dan heb ik het gevoel dat ik erbij hoor. 
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6.Lessons Learned 
 
6.1. Voor welke onderwijssituaties is onlineonderwijs volgens jou geschikter gebleken dan 
fysiek onderwijs? (noem maximaal 3 situaties)? 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
6.2. Voor welke onderwijssituaties is fysiek onderwijs volgens jou geschikter dan 
onlineonderwijs? (noem maximaal drie situaties) 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
6.3. Wat zijn jouw drie belangrijkste adviezen/tips voor collega’s om de betrokkenheid van 
kwetsbare leerlingen-/studenten te stimuleren binnen de context van onlineonderwijs? 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
7.Vervolgonderzoek 
 
Wij willen de komende periode de impact van de veranderingen in het onderwijs door de 
Corona-crisis op de onderwerpen die in deze vragenlijst aan de orde zijn gekomen, blijven 
monitoren. Wilt u meewerken aan vervolgonderzoek? Klik dan op onderstaande link om jouw 
mailadres door te geven. De antwoorden van deze enquête worden niet gekoppeld aan dit 
mailadres. Het emailadres wordt alleen bewaard voor benadering voor het 
vervolgonderzoek.  
LINK 
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