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Nadelen van online onderwijs
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Ongeveer de helft vindt het lastig om thuis de 

motivatie te vinden aan school te werken. Ook 

een flink deel mist grote stukken van de uitleg 

van docenten doordat ze sneller zijn afgeleid. 

Scholieren die andere redenen hebben opgegeven 

zeggen vaak dat docenten meer huiswerk hebben 

opgegeven, dat docenten moeite hebben met de 

technologie en dat ze veel uitleg missen. 
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Wegingsfactor

Niveau Geslacht Steekproef (CBS, 2020) Weegfactor

vmbo man 53% 34% 1,58

vrouw 47% 66% 0,71

havo man 48% 24% 1,97

vrouw 52% 76% 0,69

vwo man 46% 25% 1,84

vrouw 54% 75% 0,72

vmbo havo vwo

Drenthe 100 5% 6 1% 14 0%

Flevoland 54 3% 32 4% 35 1%

Friesland 96 5% 30 4% 60 1%

Gelderland 427 20% 120 16% 237 6%

Groningen 53 3% 18 2% 15 0%

Limburg 67 3% 16 2% 27 1%

Noord-Brabant 192 9% 105 14% 205 5%

Noord-Holland 187 9% 70 9% 159 4%

NULL 6 0% 24 3% 35 1%

Overijssel 213 10% 54 7% 86 2%

Utrecht 102 5% 71 9% 128 3%

Zeeland 56 3% 39 5% 32 1%

Zuid-Holland 533 26% 184 24% 376 9%

Enquêtes Aantal 
respondenten

Aantal gestarte enquêtes 5.607

Onvolledig verwijderd 1.325

Aantal afgeronde enquêtes 4.282

Verwijderd 18

Netto respons 4.264

Man Vrouw Onbe-
kend

Totaal

vmbo-basis 78 142 6 226

vmbo-kader 203 339 21 563

vmbo-gl 58 108 3 169

vmbo-tl/mavo 341 747 40 1.128

Havo 182 564 23 769

Vwo 342 1.020 47 1.409

Totaal 1.204 2.920 140 4.264

Half maart sloten de scholen als gevolg van 
het coronavirus. In korte tijd moesten zij online 
onderwijs aanbieden aan alle leerlingen. Hoe 
hebben scholieren uit de bovenbouw dit ervaren? 

Wij vroegen ruim 4000 vmbo’ers, havisten en 

vwo’ers naar hun ervaringen met het online 

onderwijs tijdens de coronacrisis. Wat vonden zij 

van de inhoud, de begeleiding en was er voldoende 

contact mogelijk met docenten? 

Wat zijn voordelen van online onderwijs en wat de 

nadelen? Vinden ze in de toekomst vaker online 

onderwijs prettig? Scholieren laten weten wat 

goed ging en welke tips zij hebben voor hun 

docenten. 

In dit onderzoek staan de volgende thema’s 

centraal:

• Meest aangeboden vormen van online onderwijs

• Ervaringen met online lessen

• Ervaringen met school en docenten

• Voor- en nadelen

• Vaker online onderwijs?

• Complimenten

• Tips & tricks

Figuur 1 Verdeling van respondenten per niveau.     

Figuur 2 Geslacht van de respondenten.

Figuur 4 Online activiteiten van scholen volgens vmbo’ers, Figuur 4 Online activiteiten van scholen volgens vmbo’ers, 

Figuur 6 In hoeverre hebben scholieren het gevoel dat ze een 
achterstand hebben opgelopen doordat ze niet naar school konden? 
(N = 4.232).

Figuur 7 Ervaringen met opletten via een beeldscherm (N = 3.728).

Figuur 8 Interesse in online lessen versus fysiek onderwijs (N = 3.728).

Figuur 9 Mogelijkheden om vragen te stellen tijdens online lessen 
(N = 3.728).

Figuur 11 In hoeverre was het doel dat docenten hadden met een les 
duidelijk? (N = 3.728).

Figuur 16 Contact opnemen met vakdocenten (N = 4.258).

Figuur 17 Feedback van docenten (N = 4.258). 

Figuur 25 Vaker online onderwijs? (N = 2.819).

Figuur 13 In hoeverre zijn de online lessen motiverend? (N = 3.728).

Figuur 18 In hoeverre heb je meer of minder geleerd tijdens de online 
lessen? (N = 4.258).

Figuur 20 Aansporing van ouders om aan school te werken (N = 4.258).

Figuur 10 In hoeverre durven scholieren zelf vragen te stellen tijdens 
online lessen? (N = 3.728).

Figuur 12 In hoeverre hadden docenten zicht op leerlingen die afgeleid 
waren? (N = 3.728).

Figuur 14 Toezicht op aanwezigheid (N = 3.728).

Figuur 19 Sjoemelen met opdrachten en toetsen. (N = 3.683).

Figuur 21 Motivatie door het missen van vrienden (4.258).

Figuur 15 In hoeverre is spijbelen makkelijker dan normaal? (N = 3.728).

Figuur 5 Tijd die scholieren per dag kwijt waren aan school 
(N = 4.232).

Schoolniveau    

Geslacht    

Welke online activiteiten bood jouw school aan, 
toen je niet naar school kon door corona?

Ik heb het gevoel dat ik een achterstand heb 
opgelopen doordat ik niet naar school kon.

Via een beeldscherm opletten vind ik lastig.

Docenten boden voldoende mogelijkheden om 
vragen te stellen tijdens de online lessen.

Docenten legden het doel van de online les van 
tevoren steeds duidelijk uit.

Ik kon makkelijk contact opnemen met 
vakdocenten.

Ik kreeg feedback op wat ik inleverde.

Zou je vaker online onderwijs willen hebben? 
Hoeveel dagen van de vijf schooldagen zou jij 

online onderwijs willen krijgen?

Vind jij online lessen motiverend?

Heb je thuis meer of minder kennis opgedaan dan 
tijdens fysieke lessen?

Mijn ouders hebben me in deze weken meer 
aangespoord om aan school te werken.

Ik durfde zelf vragen te stellen tijdens online 
lessen.

Docenten hadden het door als ik afdwaalde of 
met iets anders bezig was.

Er werd door school streng op toegezien dat ik 
aanwezig was in de online lessen.

Het was makkelijker om online te sjoemelen 
tijdens toetsen en het inleveren van opdrachten.

Doordat ik mijn vrienden niet kon zien op school, 
miste ik de motivatie om mijn schoolwerk te doen.

Het was makkelijker om te spijbelen tijdens online 
lessen dan normaal.

De online lessen waren boeiender dan 
fysieke lessen.

Hoe lang was je per dag bezig met school 
(online lessen, leren en huiswerk maken)?

Figuur 3 Het verwachte eindexamenjaar voor scholieren. 
2022 bestaat voornamelijk uit vwo’ers uit klas 4. Het aantal 
eindexamenkandidaten is relatief laag. Eindexamenkandidaten 
waren mogelijk al geslaagd ten tijde van dit onderzoek en daardoor 
minder ontvankelijk om mee te doen. Onder ‘anders’ vallen de 
scholieren van wie het eindexamen over meerdere jaren verspreid is. 

Figuur 22 Voordelen van online onderwijs (N = 4.255, 
Responses = 10.285).

Figuur 23 Nadelen van online onderwijs (N = 4.257, Responses = 
12.890).

Voordelen van online onderwijs

Figuur 24 Willen scholieren wel of geen online onderwijs? (N = 4,232).

Zou je vaker online onderwijs willen hebben? 
Hoeveel dagen van de vijf schooldagen zou jij 

online onderwijs willen krijgen? 
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Aan scholieren in de bovenbouw van het voortgezet 

onderwijs is een uitnodiging gestuurd met daarin 

een link naar een online enquête. Deelname was 

vrijwillig en scholieren maakten kans op tien 

keer een bol.com-bon t.w.v. €10,-. Gegevens zijn 

verzameld tussen 16 en 23 juni 2020, dus voordat 

de versoepelingen van 1 juli werden aangekondigd 

en nog voordat de middelbare scholen hun deuren 

weer openden. Scholieren die benaderd zijn voor 

dit onderzoek werk(t)en met een lesmethode voor 

loopbaanontwikkeling en -begeleiding van Qompas.

Een aantal volledig ingevulde enquêtes is 

verwijderd, Tabel 1. Redenen hiervoor zijn: niet 

serieus ingevuld (1) of respondenten vallen buiten de 

doelgroep: hbo (1), mbo (11), niveau onbekend (5).

De enquête is uitgezet onder vmbo’ers, havisten 

en vwo’ers in de bovenbouw van het voortgezet 

onderwijs. We zien dat 49% van de respondenten 

vmbo’er is, 18% op de havo zit en 33% op het vwo. 

Een verklaring voor het verschil tussen havo en vwo 

is dat de bovenbouw voor vwo’ers een jaar langer 

duurt. We konden dus leerlingen van drie leerjaren 

uit het vwo bevragen en slechts twee uit de havo. 

Tabel 2 Aantallen mannen en vrouwen verdeeld per niveau.

Tabel 1 Responsberekening.

De groep respondenten bevat meer meisjes dan 

jongens, Tabel 2. Voor de analyse gebruiken we 

daarom een gewogen gemiddelde, waarbij we de 

gemiddelden van de steekproef vergeleken hebben 

met de gemiddelden van het CBS (2020). Zie bijlage 

voor de wegingsfactor. 

Online lessen en opdrachten zijn de norm
Half maart moesten scholen ineens het roer 

omgooien. Leerlingen mochten niet naar school en 

het onderwijs werd anders vormgegeven. Voor bijna 

alle scholieren geldt dat zij online lessen kregen en 

thuis werkten aan opdrachten, Figuur 4. 

Voor 1 op de 10 vmbo’ers geldt dat zij alleen 

opdrachten kregen. In de categorie ‘anders’ vallen 

voornamelijk scholieren die al klaar waren met 

school vanwege de eindexamens of alleen online 

toetsen gemaakt hebben. Ook hebben enkele 

leerlingen geantwoord dat school wel online lessen 

aanbood, maar dat deze optioneel waren én dat zij 

daar geen gebruik van gemaakt hebben.

Vwo’ers veel langer bezig met school
Een op de drie scholieren is zo’n drie tot vier uur per 

dag bezig geweest met school. Dat wil zeggen: met 

online lessen, leren en huiswerk maken, Figuur 5. 

Wat opvalt, is dat de helft van de vwo’ers meer dan 

vijf uur per dag besteed heeft aan school. Van de 

havisten deed 34% dit en van de vmbo’ers 20%. 

Helft van de vwo’ers en havisten denkt een 
achterstand te hebben
Iets meer dan helft van de havisten en vwo’ers denkt 

een achterstand te hebben opgelopen doordat 

ze niet naar school konden. Onder vmbo’ers is dat 

minder: 41% heeft het gevoel een achterstand te 

hebben opgelopen. 

Een overgrote meerderheid van de scholieren kreeg 

online lessen en opdrachten van school. Aan al deze 

scholieren vroegen we wat hun ervaringen waren. 

Waren ze minder of meer tijd kwijt aan school? 

Wat was de rol van hun ouders en hoe gemotiveerd 

waren ze? En de hamvraag: willen scholieren vaker 

online lessen?

Opletten via een beeldscherm is lastig
Online lessen volgen is toch anders dan lessen 

volgen in de klas. De helft van de vmbo’ers vindt het 

lastig om via een beeldscherm goed op te letten, 

Figuur 7. Onder havisten en vwo’ers is dit percentage 

nog hoger. Over het algemeen blijken scholieren 

opletten via een beeldscherm lastig te vinden. 

Wel voldoende mogelijkheid om vragen te 
stellen
Waar je normaal een vraag klassikaal stelt of even 

naar een docent loopt, is dit in een online classroom 

ineens een uitdaging, Figuur 9. Ziet een docent 

dat een leerling een vraag heeft? Ziet een leerling 

dat ook anderen een vraag hebben? Negen op 

de tien leerlingen vindt dat docenten voldoende 

mogelijkheden boden om vragen te stellen tijdens 

de online lessen. 

Vragen durven stellen
Een online omgeving kan een extra barrière zijn 

om vragen te stellen. Hoe werkt het technisch? Ben 

je goed te verstaan? Je kunt ook de reactie van 

anderen niet goed zien. Voor sommigen misschien 

reden om niks te zeggen. Maar wat blijkt? Vmbo’ers 

ervaren nauwelijks een barrière om vragen te 

stellen: 86% stelde (meestal) wel gewoon een vraag, 

Figuur 10. Bij havisten en vwo’ers ligt dit percentage 

iets lager: drie kwart durfde een vraag te stellen. 

Een kwart durft overigens (meestal) geen vraag 

te stellen, ook al is dit mogelijk, zoals uit de vorige 

vraag blijkt. De vraag is of dit veroorzaakt wordt 

doordat alles online is, of dat deze scholieren ook 

in fysieke lessen liever geen vraag stellen. Het kan 

natuurlijk wel zijn dat online lessen de schroom om 

iets te vragen vergroot.

Doelgerichte lessen?
Het is altijd handig en zeker online om vooraf een 

helder doel te stellen. Wat gaan we vandaag leren? 

Om aan het einde van de les terug te komen op het 

doel en te checken of de boodschap aangekomen is 

bij leerlingen. 

Juist bij online onderwijs is dit belangrijk: als 

docent ontvang je namelijk minder ‘feedback’ van 

leerlingen. Je ziet geen glazige ogen als de lesstof 

niet duidelijk is. En omdat microfoontjes uitstaan, 

hoor je ook geen kwartjes vallen. Kortom, een doel 

beboemen en het checken of het doel behaald is, 

is noodzakelijk. In hoeverre ervaarden scholieren 

dat docenten het doel van een les duidelijk 

uitlegden? 

59% van de vwo’ers vond dat docenten het doel 

(meestal) duidelijk uitlegden, Figuur 11. Bij vmbo’ers 

is dit hoger: 67% vond het doel duidelijk. Opvallend 

is dat het percentage scholieren dat aangeeft 

dat docenten ‘zeker’ het doel duidelijk uitlegden, 

vrij laag is. Voor een kwart (vmbo) tot een derde 

(vwo) was het doel niet altijd even duidelijk. Kortom, 

ruimte voor verbetering. 

Docent in control?
In de klas kun je sneller zien of een leerling met 

iets anders bezig is dan online. Ook scholieren 

herkennen dit, over het algemeen hadden docenten 

het niet door als een leerling afgedwaald was of 

met iets anders bezig was, Figuur 12. 

Motivatie is ver te zoeken
Hoe motiverend zijn de online lessen? Over het 

algemeen blijkt dat scholieren online lessen minder 

motiverend vinden dan gewoon naar school gaan, 

Figuur 13. Dit geldt voor 2 op de 3 havisten en 

vwo’ers en voor 60% van de vmbo’ers. Vmbo’ers zijn 

iets positiever: 10% vindt de lessen motiverender, 

30% vindt het even goed als naar school gaan. Wat 

betreft de motivatie wint offline het dus met gemak 

van online. 

Present!
In hoeverre was aanwezigheid verplicht en hielden 

scholen toezicht? Dit blijkt per school nogal te 

verschillen: de ervaringen van scholieren lopen 

uiteen, Figuur 14. Bij 1 op de 3 vmbo’ers, 1 op de 

5 havisten en iets minder bij vwo’ers werd erop 

toegezien dat leerlingen aanwezig waren. Voor 

ongeveer 40% geldt dat er enigszins op gelet werd. 

Spijbelen veel makkelijker dan normaal
44% van de havisten en vwo’ers geeft aan dat 

spijbelen veel makkelijker was dan normaal, Figuur 15. 

Bij vmbo’ers lijkt er meer controle te zijn: 1 op de 3 

geeft aan dat het makkelijker was om te spijbelen. 

Contact met vakdocenten
Vakdocenten blijken voor meer dan de helft van 

de scholieren beschikbaar te zijn, Figuur 16. Voor 

meer dan 1 op de 3 geldt dat vakdocenten soms 

beschikbaar zijn. Slechts een klein percentage 

(minder dan 10%) heeft negatieve ervaringen met 

de beschikbaarheid van vakdocenten. 

Tijd besparen en zelf tijd indelen zijn 
belangrijke voordelen
Het grootste voordeel van online onderwijs is 

volgens scholieren dat het tijd bespaart: dit zien we 

bij vmbo’ers, havisten en vwo’ers als belangrijkste 

reden, Figuur 22. Ook vinden scholieren het fijn dat 

Vaker online onderwijs?
34% van de havisten/vwo’ers en 36% van de 

vmbo’ers wordt niet gelukkig van vaker online 

onderwijs. Zij willen liefst helemaal geen online 

onderwijs, Figuur 24. 

Scholieren die wel vaker online onderwijs zouden 

willen hebben, hebben het liefste één tot drie dagen 

online onderwijs, Figuur 25.

Wat vonden leerlingen goed gaan tijdens de online 

lessen? Hieronder enkele positieve uitspraken van 

scholieren. 

Scholieren hadden ook wel een aantal 

verbeterpunten voor docenten. Hieronder enkele 

uitspraken van leerlingen.

Scholieren missen klasgenoten
Hierboven zagen we al dat veel scholieren 

aangaven dat er geen voordelen waren aan online 

onderwijs en dat ze liever naar school gingen. 

De meeste scholieren misten vooral het contact 

met klasgenoten en hadden problemen met hun 

concentratie. 

De meeste scholieren ontvangen feedback 
op opdrachten
Als onderdeel van online lessen krijgen scholieren 

ook opdrachten. Voor de meeste leerlingen geldt 

dat zij (meestal) feedback kregen op wat ze 

inleverden. Bij een kwart was dit meestal niet of 

nooit het geval.  

Meer of minder geleerd?
De helft van de scholieren heeft het gevoel tijdens 

de online lessen minder geleerd te hebben dan 

normaal. 1 op de 3 denkt ongeveer evenveel geleerd 

te hebben. Ongeveer 1 op de 10 is positief en heeft 

meer geleerd dan normaal. 

Sjoemelen met opdrachten
Voor de meeste scholieren die opdrachten moesten 

inleveren en online toetsen moesten maken, was 

het makkelijk om te sjoemelen. Minder dan 1 op de 

10 zegt dat sjoemelen zeker niet makkelijk was. Bij 

iets meer dan een kwart was het niet echt makkelijk. 

Maar over het algemeen was er dus wel degelijk 

ruimte om te knoeien met toetsen en opdrachten.

Ouderbetrokkenheid
Voor een groot deel van de scholieren veranderde 

er eigenlijk niet zo heel veel, Figuur 20. 22% van de 

vmbo’ers zegt dat ouders hen meer dan normaal 

aangespoord hebben om aan school te werken. 

Tegelijkertijd geldt dat voor iets meer dan 1 op de 10 

scholieren dat ouders zich minder met schoolwerk 

bemoeid hebben. 

Het belang van vrienden
In hoeverre spelen vrienden een rol bij de motivatie 

om aan school te werken? Hier zien we verschillende 

beelden, Figuur 21. De ene helft zegt dat het missen 

van vrienden (zeker) een negatief effect had op de 

motivatie om aan school te werken. Voor een even 

groot deel geldt dat het missen geen negatieve 

invloed op de motivatie had. 

Hoe boeiend waren de online lessen?
Over het algemeen klagen scholieren vaak over 

saaie lessen. Hoe zit dit met de online lessen? Zijn 

deze boeiender dan de fysieke lessen en daarmee 

een mooi extra kanaal? Het antwoord daarop is: 

Nee! Meer dan 80% vond de lessen niet boeiender 

dan de fysieke lessen, Figuur 8.  

ze zelf hun tijd kunnen indelen en dat ze voordeel 

hebben van de rust thuis. Een flink aantal scholieren 

vindt andere redenen belangrijk. Bijvoorbeeld: 

‘minder reistijd’, ‘dan hoef ik niet te fietsen’, 

‘uitslapen’, ‘niet vroeg opstaan’ en ‘er zijn geen 

voordelen’.

Ik heb 5 online lessen gehad, die lessen hebben 

ze alles gewoon duidelijk en goed uitgelegd wat 

de bedoeling was. Ze luisterden ook naar ons 
verhaal wat wij vinden hoe het gaat in deze tijd.

Alles werd goed gestructureerd en duidelijk 

verteld in uitlegfilmpjes. Ook werd meerdere 

keren verteld dat ze bereikbaar zijn via de mail, 
wat erg hielp met vragen stellen. Ook vond ik het 

goed dat de mentoren de leerlingen belden om 

te vragen hoe het ging en of ze konden helpen.

Ik had een biologiedocent die optimaal gebruik 
maakte van de lessen en goeie uitleg en 

opdrachten had.

Er was ruimte om vragen te stellen in die lessen 

over de hoofdstukken of vragen die je niet snapte 

en het was duidelijk.

Ervoor zorgen dat je er ook echt wat leert, dat 

je er niet voor niets bij bent geweest. Ook dat je 

iedereen probeert te motiveren en zorgen dat je 

betrokken blijft.

Zorg dat je alles op orde hebt voordat je een 

online les begint.

Beter worden in de technologie want de meesten 

weten niet wat ze doen.

Vraag even hoe het met ons gaat. Betrek ons 

meer in het nakijkproces en andere dingen.

Sommigen docenten reageren NOG STEEDS laat 

op hun mailtjes dus ze kunnen daar verbetering 

in aanbrengen. De lessen kunnen wel wat 

interactiever worden en mijn vrienden die nu 

nog steeds online les hebben, hebben het gevoel 

dat ze meer huiswerk (schoolwerk) krijgen dan 

voorheen.

Realistisch blijven, iedereen weet dat leerlingen 

thuis minder gemotiveerd zijn en daarnaast 

minder controle hebben over opdrachten. Dus 

leg de lat niet te hoog.

De wiskundelerares was er vanaf het begin van 

corona drie keer in de week, ook nog de oudste 

lerares; respect voor haar.
Ze waren geduldig en luisterden goed naar de 

vragen van leerlingen. Ze gaven goeie, duidelijke 

uitleg en als je het niet snapte legden ze het nog 

een keer uit.

Ze probeerden vaak in contact te komen met de 

leerlingen door mailtjes te sturen of d.m.v. google 
classroom.

Ze betrokken de leerlingen er allemaal bij, zodat 

er niet iemand af zou dwalen. Ik vind dat ze het 

goed aangepakt hebben en dat veel dingen erg 

duidelijk waren.

Zeggen dat het allemaal goed komt en dat we 

ons geen zorgen hoeven te maken omdat het 

allemaal wordt opgelost door school.

Uitleg geven en duidelijk vertellen wat er voor de 
volgende les moet gebeuren en af moet zijn.

Online lessen geven met een minder grote groep, 

zodat iedere leerling wat meer aandacht krijgt in 

de les.

Niet zeiken om hoe je eruit ziet op de camera.

Niet te veel om het onderwerp heen draaien. 

Houd het kort en duidelijk! Dat voorkomt dat 

leerlingen afdwalen.

Meer interactie met de leerling, meer gebruik 

maken van borden of powerpoints. De online 

lessen meer overeen laten komen met fysieke 

lessen.

Koop een betere camera en microfoon want 

met slecht geluid en beeld valt er weinig te horen 

en te zien.

Ik zou willen benadrukken dat het rooster via 
teams veel prettiger werkt dan Somtoday, maak 

hier alstublieft gebruik van. Ik wil ook duidelijk 

maken dat het nut van een e-mail een bericht is, 

dus een e-mail twee keer herhalen, heeft geen 

zin.

Duidelijker zijn wanneer wat moet. Ook uitleg 

geven over het programma dat werd gebruikt. 

Maar misschien is dat iets wat de school zelf had 

moeten regelen.

Online lessen waren de norm tijdens 
corona
Het overgrote deel van de scholieren heeft online 

onderwijs gehad tijdens de coronacrisis. Vwo’ers 

hebben meer tijd aan hun schoolwerk besteed dan 

havisten en vmbo’ers. Tegelijkertijd maken vwo’ers 

zich ook het meeste zorgen over een mogelijke 

achterstand. 

Positieve ervaringen met online lessen
Scholieren zijn positief over de mogelijkheden 

om vragen te stellen aan docenten: die waren er 

voldoende. Al was er wel een groep die het lastig 

vond de vragen ook daadwerkelijk online te stellen. 

Meestal was het doel van een les duidelijk, maar een 

deel geeft aan dat dit verbeterd kan worden. 

Ruimte voor verbetering in online lessen
Veel scholieren hebben meer moeite om goed op 

te letten via een beeldscherm en de lessen waren 

voor een groot deel minder boeiend dan normaal. 

Docenten hadden niet altijd de controle: ze hadden 

het niet door als leerlingen afgedwaald raakten. 

Spijbelen was veel makkelijker dan normaal en voor 

een deel van de scholen geldt dat er nauwelijks 

werd toegezien op aanwezigheid. Over het 

algemeen vinden scholieren online lessen minder 

motiverend dan fysiek onderwijs. 

Ouderbetrokkenheid neemt niet toe of af
Het overgrote deel van de scholieren zegt dat 

ouders hen evenveel aangespoord hebben om aan 

school te werken als normaal. Een klein deel geeft 

aan dat ouders meer boven op het schoolwerk 

gezeten hebben. Bij zo’n 10% van de scholieren 

hebben ouders zich juist minder bemoeid met het 

schoolwerk. 

Opdrachten
De meeste scholieren ontvangen feedback op 

opdrachten. Bij een kwart was dit meestal niet of 

nooit het geval. Ook was het veel makkelijker om te 

sjoemelen met het inleveren van opdrachten of het 

maken van toetsen. 

Minder geleerd dan normaal
De helft van de vmbo’ers, havisten en vwo’ers heeft 

minder geleerd dan normaal. Een derde heeft 

ongeveer evenveel geleerd als in fysieke lessen. Zo’n 

10% heeft juist meer geleerd dan normaal. 

Vaker online onderwijs?
1 op de 3 wil geen online onderwijs meer. Scholieren 

hebben moeite met motivatie, ze missen hun 

klasgenoten en vinden het moeilijk hun aandacht 

erbij te houden. Er zitten ook positieve kanten 

aan online onderwijs: scholieren vinden het vooral 

fijn om zelf hun tijd in te delen, een deel ervaart 

thuis meer rust en vindt dat online onderwijs tijd 

bespaart. Scholieren die wel wat zien in online 

onderwijs hebben daarbij een voorkeur voor 1 tot 

3 dagen online onderwijs, waarbij het merendeel 

aangeeft dat twee dagen online onderwijs een 

goed idee te vinden. 

Wees bereikbaar: veel leerlingen hebben 

vragen of willen hun verhaal kwijt

Maak lessen interactief: ook online 

lessen kun je interactief maken door 

quizjes te gebruiken die leerlingen kunnen invullen 

op hun telefoon. Tegelijkertijd een mooie check 

of leerlingen aanwezig zijn en meedoen. Ook een 

goede methode om feedback te ontvangen over 

de uitgelegde stof nu aanwijzingen als glazige ogen 

ontbreken. 

Ontzorg: voor veel leerlingen is dit een 

onzekere tijd. Structuur ontbreekt en ze 

maken zich mogelijk zorgen over cijfers, toetsen en of 

ze wel overgaan. Ga het gesprek aan met leerlingen 

en check waar hun zorgen zitten.

Uitleg over de techniek: niet alleen 

voor docenten is de techniek 

nieuw. Ook leerlingen gebruiken veel apps voor het 

eerst. Neem deze barrières weg door een duidelijke 

handleiding of tutorial. En check ook welke middelen 

als meest gebruiksvriendelijk worden ervaren. 

Ondersteun het online verhaal met 

visuals: iemand op beeld zien praten is 

ongelofelijk saai, docenten doen er daarom goed 

aan om het verhaal op te hangen aan filmpjes en 

powerpoints.

Zorg voor goede techniek: niets is 

vervelender dan op zwart springende 

camera’s en niet werkende of storende microfoons. 

Zorg voor goed materiaal en check van tevoren hoe 

je ermee moet omgaan. 

Maak het persoonlijk: veel leerlingen 

willen ook hun verhaal kwijt nu alles 

anders is. Ze waarderen het als docenten realistisch 

zijn en interesse tonen in hun verhaal.

Bied structuur: visuals bieden structuur 

aan een les. Leg het doel van een les 

uit en reflecteer aan het einde van deze les op het 

doel. Check of het begrepen is.

Stel duidelijke deadlines: leerlingen 

raken nu sneller het overzicht kwijt. 

Maak duidelijke afspraken over deadlines, geef aan 

waar en hoe leerlingen opdrachten moet inleveren, 

wanneer ze op welke wijze feedback kunnen 

ontvangen en wanneer de volgende les is. 

Onderwijs in kleinere groepen: een 

groep scholieren ervaart een extra 

barrière bij het stellen van vragen online. Als de 

groep kleiner is, laat deze groep zich mogelijk meer 

horen.  
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Tabel 3 Wegingsfactor berekend op basis van de verhouding man/vrouw in de populatie volgens het CBS (2020) in vergelijking tot de verhouding in de steekproef. 
Hierbij hebben scholieren die als geslacht ‘anders/wil ik niet zeggen’ (N=113) een factor van 1 gekregen.

Tabel 4 Aantallen en percentages scholieren in het onderzoek per provincie.

Centraal Bureau voor de Statistiek. Vo; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar. 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80040ned/table?fromstatweb. 
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Onderzoek naar de ervaringen van 
vmbo’ers, havisten en vwo’ers uit de 
bovenbouw tijdens de coronacrisis

Heb je vragen over ons onderzoek of wil je van 

gedachten wisselen over de wensen en behoeften 

van scholieren? 

Neem dan contact op met: 

• Mirjam Bahlmann (mtc@qompas.nl)

• Mayke Calis (mcg@qompas.nl)
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