
 

Overzicht ervaringen scholen met afstandsonderwijs 
Uit het Bètacoördinatorenoverleg op 15 en 16 april 2020 

In het Bètacoördinatorenoverleg van Bètapartners is met vertegenwoordigers van 27 VO-scholen gesproken            

over de ervaringen, inzichten en verwachtingen rond het onderwijs op afstand. De scholen zijn sinds 16                

maart gesloten en sindsdien zijn de leerlingen thuis aan de slag met begeleiding van hun docenten, dus er is                   

nu 4 weken ervaring met afstandsonderwijs. 

De betrokken scholen liggen merendeels in de regio Noord-Holland en Flevoland en hebben allen een               

Gymnasium/VWO afdeling, meestal een Havo afdeling en soms ook VMBO. De vertegenwoordigers zijn             

docenten in één of meer bètavakken en geven vrijwel allemaal les in de bovenbouw met vaak enkele                 

onderbouw klassen. Ze zijn binnen hun school verantwoordelijk voor coördinatie van de bètavakken.  

De bespreking was onderdeel van het reguliere overleg binnen het Bètapartners netwerk van 46 scholen en                

de Amsterdamse universiteiten waarin samengewerkt wordt aan goed en inspirerend bètaonderwijs. De            

scholen komen tijdens het schooljaar maandelijks samen voor uitwisseling van best practices en coördinatie              

van de activiteiten, deze bijeenkomst werd ditmaal in een online sessie gehouden. Vooraf zijn van de meeste                 

docenten hun ervaringen digitaal verzameld, in de bijeenkomst zijn de best practices en verwachtingen              

besproken.  

Algemeen  

De scholen en docenten zijn intensief aan de slag gegaan om het afstandsonderwijs vorm te geven en men is                   

positief verrast over de mate waarin dit gelukt is. Alle docenten, ook degenen die minder vaardig zijn in ICT,                   

zijn inmiddels bezig met het geven van onderwijs op afstand. Veel scholen hebben intern de aanpak bepaald                 

en cursussen geregeld. 

In het algemeen is men ook positief verrast over de houding van de leerlingen. 

ICT-tools 

De gebruikelijke tools zijn in deze groep:  

Videoconferencing: Google Meet, MS Teams, Zoom voor videoconferencing.  

Uitwisselen opdrachten en uitwerkingen:  Classroom, Moodle en Magister 

Uitleg: Ingesproken Powerpoints; Video’s van internet; Digibord met camera projecteren vanuit school;            

Kinder-krijtbord thuis in beeld zetten; Van boven filmen terwijl met stift op papier geschreven wordt; Digitale                

tekentablet. 

Voor formatieve evaluaties / toetsen: Socrative, Google Forms, Padlet, Go Formative  

Voor summatieve toetsen: Quayn, Exam.net 

Belangrijk aandachtspunt: Soms is het een probleem dat leerlingen de ICT thuis niet voldoende op orde                

hebben om goed mee te kunnen doen. 

Rooster en lesmomenten 

In de scholen is schoolbreed besloten over de aanpak voor het contact met leerlingen. Hierbij zien we de                  

volgende varianten:  

1. Oude rooster wordt gevolgd 

2. Beperkt rooster: minder ingeplande uren dan voorheen, maar min of meer volgens het oude rooster 
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3. Gewijzigd rooster waarbij de hele jaarlaag in 1 keer uitleg krijgt.           

Bij grote aantallen lln worden lessen gegeven door 2 docenten in samenwerking. 

4. Opdrachten en spreekuren gepland door docenten 

Tijdens de contactmomenten wordt groepsgewijs instructie en uitleg gegeven, is gelegenheid voor vragen en              

wordt zelfstandig gewerkt, soms in groepjes. 

● Diverse docenten geven aan dat minimaal 2 contactmomenten nodig zijn voor bovenbouw lesstof om              

deze afdoende te kunnen behandelen. 3 of meer contactmomenten lijkt erg ruim.  

● De scholen verschillen in de aanpak van de hoeveelheid huiswerk. Soms hoeft de leerling alleen tijdens                

de ingeroosterde tijd aan de lesstof te werken. 

● Op de meeste scholen wordt gewerkt met planners zodat leerlingen zelfstandig door de stof kunnen               

werken.  

● Veel leerlingen blijken weinig ondersteuning nodig te hebben en het prettig te vinden om in rust door                 

te kunnen werken aan de opdrachten. Dit is een leerpunt voor de terugkeer naar open scholen. Zowel                 

docenten als leerlingen zullen niet graag deze mogelijkheid voor een zelfstandige aanpak door de              

leerling opgeven. 

● Het online inleveren van opdrachten is voor de leerlingen vaak belastender dan alleen het noteren in                

een schrift, o.a. doordat het extra tijd kost en weer een nieuwe set handelingen vereist. Dit speelt                 

vooral in de onderbouw. 

● Leerlingen zitten vaak langdurig achter de computers, waardoor ze niet even kunnen bewegen zoals in               

een reguliere situatie tijdens de leswissel. Het is aan te raden om ze wel even in beweging te laten                   

komen. Tip:  laat ze even iets gaan doen buiten beeld. 

Lesinhoud 

Opvallend is dat vrijwel alle docenten aangeven dat er evenveel theorie behandeld wordt als in de reguliere                 

situatie. De achterstand die opgelopen wordt is dus zeer beperkt.  

● De manier van lesgeven voelt wat “traditioneel” en saai/repeterend, niet zo dynamisch en daarmee              

minder leuk voor de docent: eerst uitleg, dan opgaven maken, dan check op kennis en begrip. Het is                  

belangrijk om de lessen leuk te maken door bijv onverwachte elementen zoals de bijdrage van een                

kind van de docent, grapjes etc 

● Meestal wordt de stof wel wat “kaler” / soberder behandeld waarbij uitweidingen die in de klas nog                 

wel eens plaatsvinden achterwege worden gelaten. Er komen minder contexten aan de orde. 

● Praktische opdrachten kunnen maar heel beperkt gedaan worden. Dit betekent dat veel praktisch werk              

vervalt of gaat doorschuiven. Er wordt creatief gezocht naar mogelijkheden om de lln thuis eea te laten                 

doen en dat lukt voor een deel van de praktica. Er is wel behoefte aan tips en materiaal. 

● De uitleg wordt vaak gegeven via video’s, ofwel van internet ofwel zelf gemaakt. Een positieve ervaring                

is dat er al heel veel geschikts op internet te vinden is, en nu door docenten ook meer ingezet wordt.                    

De docenten hebben hierin een snelle leercurve doorgemaakt en dit heeft gevolgen voor de kwaliteit               

van de lessen.  

● Vaak wordt binnen de sectie samengewerkt en materiaal per jaarlaag gemaakt. Denk aan uitlegvideo’s,              

opdrachten, formatieve evaluaties en toetsen.  

● Op diverse scholen merkt men dat leerlingen te veel werk opgedragen krijgen, vaak grotere              

opdrachten die ook vollediger gedaan worden dan in de reguliere praktijk gebruikelijk was. Dit leidt tot                

een als zeer vol ervaren programma. Op de ene school stuurt en bewaakt de leiding dit beter dan op                   

de andere.  

● Men mist het contact met de leerlingen. Zo is bijvoorbeeld tijdens de uitleg minder zichtbaar wie het                 

kan volgen en wie niet. Anderzijds heeft men met een deel van de leerlingen beter contact omdat ze                  
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individueel vragen stellen, meer dan men met de betreffende         

leerling hadin een klaslokaal. Een klein deel van de docenten lukt het om ook op afstand “gezellige”                 

momenten in te bouwen, dit geldt vooral voor mentoren. 

● Het is ook nuttig om via de webcam een inkijk te krijgen in de thuissituatie, dat geeft een meer                   

genuanceerd beeld van een leerling. Dit is vooral voor mentoren van belang. 

● Het blijkt dat leerlingen bij deze manier van lesgeven zich soms op een substantieel en onverwacht                

andere manier gedragen dan in een klaslokaal: Drukke leerlingen blijken regelmatig in de thuissituatie              

goed door te werken. Voorheen stille leerlingen blijken goed contact te leggen met docenten en veel                

te vragen in een situatie met afstandsonderwijs. 

Tips voor lesinhoud: 

● Als leerling zijn uitgewerkte opdrachten telkens plaats in een vast document, een “schrift”, kun je op                

elk moment kijken hoe ver hij is en ook ouder werk zien. Dit is een gemakkelijke manier voor de docent                    

om voortgang in de gaten te houden. Zo’n document kan bijv een Powerpoint of Google Presentation                

zijn waar foto’s van schriftwerk in geplaatst worden. (Red: er is een website Mijnschrift.nl die hier                

functionaliteit voor heeft.) 

● Zorg dat de lessen gevarieerd en niet allemaal volgens hetzelfde patroon verlopen. Breng onverwachte              

of bijzondere elementen in die aandacht trekken en vasthouden. (Idee: laat je kind een deel van de                 

uitleg doen. )  

● Houd rekening met leerlingen die thuis geen goede ICT hebben. 

● Door kinderen online in groepjes te laten werken kunnen ze toch wat sociaal contact hebben. Gebruik                

daarvoor videoconferencing tools met break-out rooms zoals MS Teams en Zoom.  

● Zorg dat in je les ook iets fysieks gedaan moet worden zodat leerlingen een beweegmoment krijgen.  

Klassenmanagement 

● Docenten merken dat niet alle leerlingen actief meedoen. Achterlopende lln gaan soms nog verder              

achterlopen. Dit is het moment waarop lln zelf verantwoordelijkheid moeten nemen, het is opvallend              

dat de meeste leerlingen op deze scholen dit wel oppakken. Het is wel een voordeel dat het nu het                   

eind van het schooljaar is waarbij de leerling druk ervaart om te zorgen dat hij over gaat. Vooral bij de                    

bovenbouw is dat de leerling wel duidelijk. 4 Havo lijkt meer problematisch dan de andere jaarlagen.  

● Op de meeste scholen is een aanpak ontwikkeld voor het omgaan met de leerlingen die te weinig                 

meedoen in de les: De meeste docenten geven dit door aan de mentor, de mentoren verzamelen de                 

info van meerdere vakken. Vervolgens wordt met de leerling en ouders overlegd en evt extra hulp                

geregeld of maatregelen genomen. Het werd niet ervaren als een groot probleem op de meeste               

scholen, mogelijk hangt het samen met hoe goed een school georganiseerd is. 

● Leerlingen doen soms wel mee bij de start van een les, en lijken daarna af te haken in de hoop dat de                      

docent het niet opmerkt. 

● Sommige leerlingen zijn het overzicht kwijt over wat ze moeten doen en hebben daarbij hulp nodig.                

Kinderen met autisme bijv vallen nu meer uit. Het is daarvoor belangrijk dat alle docenten op een                 

vergelijkbare manier opdrachten geven en het overzicht van alles wat er gedaan moet worden op 1                

plek staat. Daar is coördinatie voor nodig op schoolniveau en inmiddels zijn de secties daarin meer                

gaan afstemmen. 

● Het heeft soms enige tijd geduurd om alle leerlingen weer aan het werk te krijgen, maar dat is meestal                   

wel gelukt. Kennelijk is er soms alleen meer begeleiding nodig om op gang te komen.  

● De mentoren zijn op de scholen meestal degenen die op individueel niveau in de gaten houden of                 

leerlingen aan het werk zijn. Deze bouwt ook de relatie op. Het is niet handig als elke docent per vak                    

daar veel energie in gaat steken. 
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● De huidige ICT middelen werken niet altijd goed om gemakkelijk          

in de gaten te houden of leerlingen daadwerkelijk aan het werk zijn. Docenten hebben onvoldoende               

tijd om hier meer aan te doen. 

Tips voor klassenmanagement 

● Laat uitwerkingen van opdrachten systematisch uploaden. Bijvoorbeeld in een digitaal schrift met            

foto’s van handgeschreven werk. De docent kan dan zelf kiezen op welk moment hij gaat kijken wat de                  

leerling gedaan heeft en dan is de hele historie gemakkelijk zichtbaar. 

● Zorg dat je met leerlingen 1 op 1 contact hebt zodat ze zich gezien voelen en je van ieder weet hoe het                      

werk aangepakt wordt. 

● Geef groepsopdrachten zodat ze onderling ook wat sociaal contact hebben. 

● Absentiecontrole kan ook tijdens de les of op een alternatieve manier. Bijvoorbeeld kun je tijdens               

kleine opdrachten geven die direct gedaan moeten worden, dan zie je meteen wie niet meedoet. 

● De balans tussen controleren wat elke leerling aan het doen is en het geven van instructie moet goed                  

zijn. Stop niet te veel energie in controle, dat kan averechts werken zowel voor de werkdruk van de                  

docent als in de relatie met de leerling. 

Toetsen 

● Er wordt heel veel formatief geëvalueerd / getoetst zodat er zicht is op de voortgang per leerling. 

● Summatieve toetsen zijn erg gevoelig voor fraude. De scholen verschillen in de “spiek-cultuur”: waar              

het op de ene school not-done is, gebeurt het op de andere altijd al op grote schaal. Docenten zien                   

vaak in de antwoorden dat er onderling afgestemd is. Velen zoeken nog naar goede aanpak. 

● Voor inzicht in voortgang van het leren van een leerling is summatief toetsen niet nodig. In de relatie                  

tussen docent en leerling is duidelijk dat het van belang is om een reëel beeld te hebben van de stand                    

van zaken. 

● Op een deel van de scholen worden summatieve toetsen afgenomen, andere hopen / wachten tot de                

school weer open gaat.  

Toetssoftware: 

Quayn:  

Hiermee zijn zeer positieve ervaringen, kost wel geld. Heeft veel mogelijkheden, ook voor             

toetsanalyse. Daarmee is dit ook nuttig voor de reguliere situatie. 

Exam.net:  

Zeer positieve ervaringen. In de bijeenkomst is een demo gegeven. De leerlingen kunnen tijdens de               

toets alleen in die ene browser en in dat ene tabblad zijn, leerlingen kunnen niets erin kopiëren vanuit                  

een andere browser. Na indienen is de computer weer vrij voor de leerling. Toetsen kunnen digitaal                

aangeboden worden of kan je exporteren naar pdf of direct uitprinten. Er is ook de mogelijkheid om                 

fotos van uitwerkingen toe te voegen. (exam.net is dit jaar gratis) 

Tips voor toetsen op afstand: 

● Maak een toets met een andere insteek, bijvoorbeeld open boek, zodat je rekening houdt met               

spiekmogelijkheden.  

● Maak verschillende versies, en creëer onduidelijkheid over wie welke versie heeft zodat onderling             

antwoorden uitwisselen moeilijk wordt. 

● Beperk de tijd die ze krijgen voor een toets. In een deel van de omgevingen kun je de tijd per lln                     

variëren zodat je met dyslexie rekening kunt houden. 
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● Normeer de cijfers binnen een klas, zodat bij veel onderling          

uitwisselen de gemiddelden nog steeds op een normaal niveau liggen. Meestal kloppen de onderlinge              

verhoudingen dan ook nog steeds. 

Bevorderingsnormen 

Er was veel behoefte aan het uitwisselen van de aanpak voor de bevordering naar het volgend leerjaar. De                  

meeste scholen zijn de aanpak nu aan het formuleren, enkele hebben dit al gedaan.  

● Vaak worden de normen soepeler, waarbij bij twijfel toch bevorderd wordt. Docenten zijn erg bezorgd               

over wat dit betekent voor het volgend schooljaar, als er meer zwakke leerlingen in de klassen zitten,                 

en soms op een niveau dat niet haalbaar zal zijn. 

● Het oordeel van de docent zal zwaarder meewegen, deze kan dat baseren op wat zichtbaar is in de                  

formatieve evaluaties. Ook weegt de inzet zwaarder mee in de beoordeling. 

● Sommige scholen hebben op de pre-corona cijfers al beslissingen genomen over de sterkste en              

zwakste leerlingen, en kijken alleen nog naar de middengroep. Docenten hoeven zich dan alleen te               

verdiepen in de kennis en vaardigheden van een beperkt deel van de leerlingen.  

● Op veel scholen moet voor elk vak een serieuze toets worden afgenomen om daarop de bevordering                

te baseren. Liefst op school als de scholen weer open gaan. 

● Het is belangrijk dat leerlingen en ouders helderheid wordt gegeven over de normen.  

● Er blijken grote verschillen te bestaan in de wens tot overgaan op scholen. Waar de ene meldt dat het                   

meestal gemakkelijk is om overeenstemming te krijgen over zittenblijven vanwege slechte           

vooruitzichten, meldt een andere dat er veel leerlingen zijn die koste wat kost over willen gaan. 

● Er zijn op sommige scholen wel zorgen over eventuele discussies met leerlingen of ouders als een lln                 

niet over mag gaan. Er werd in het verleden al regelmatig bijna een rechtszaak van gemaakt, daarbij is                  

een zorgvuldige procedure van belang. Dat kan in de huidige situatie problemen opleveren. 

Hoe omgaan met achterstanden in volgend schooljaar 

Veel scholen gaan nog bekijken of lln een individueel bijspijkerprogramma moeten krijgen of dat misschien               

voor klassen een aangepast jaarprogramma moet worden gemaakt. Eventueel kan het achterlopen nog in              

een opvolgend schooljaar ingehaald moeten worden.  

De verwachting is dat de planning van het volgend schooljaar moet worden aangepast. 

Beschikbaarheid docenten  

Er zijn docenten die door hun thuissituatie niet hetzelfde werk kunnen doen als voorheen, bijvoorbeeld bij                

jonge kinderen of mantelzorg. Daar bleek weinig voor geregeld te worden, meestal wordt verwacht dat men                

het hele werkpakket blijft doen.  

Docenten met een lastiger thuissituatie kiezen er vaak voor om lessen wel klassikaal op te starten maar                 

vervolgens leerlingen zelfstandig te laten werken en maar beperkt beschikbaar te zijn voor hulp en               

monitoring. Er is dus verschil in de energie die docenten in de lessen stoppen. 

Een deel van de docenten kiest ervoor om op school te gaan werken om geen last te hebben van verstoring                    

door de kinderen thuis. 
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Conclusie 

De docenten geven aan dat de ervaringen met afstandsonderwijs vrij positief is. Het blijkt dat het meestal                 

mogelijk is om theoretische lesstof goed te behandelen. Voor praktisch werk kan deels thuis een vervanging                

worden gevonden, voor bepaalde onderwerpen zijn de faciliteiten alleen op school aanwezig. 

Persoonlijk contact en de interactie met leerlingen is beperkt. Daarmee richt het onderwijs zich helaas vooral                

op de theoretische lesstof. 

De meeste docenten geven aan dat ze het eigenlijk best leuk vinden om op deze manier met                 

onderwijsvernieuwing bezig te zijn. Enerzijds omdat ze zelf uitgedaagd worden om oplossingen te vinden en               

daarin ook goed slagen, maar ook omdat allen in de school, weliswaar noodgedwongen maar toch met een                 

positieve houding, meewerken. Men krijgt er dus wel energie van. Een nadeel is dat de werkdruk meestal                 

nog is toegenomen. 

Inschattingen voor de toekomst zijn:  

● Het lesgeven op afstand heeft gezorgd voor ervaringen en een verandering in de manier van kijken                

naar lessen bij zowel docenten als leerlingen.  

● Contact in en tussen secties is intensiever dan ooit, doordat docenten elkaar meer nodig hebben. Dit                

zal vermoedelijk blijvend zijn.  

● Een deel van de leerlingen kan thuis beter werken dan op school. Dit betreft ook onrustige en lastige                  

leerlingen in de klas waarvan de docent niet verwacht had dat ze geconcentreerd en systematisch aan                

het werk zouden gaan. Ze hebben mogelijk last van de verstoringen en interacties in de klassen.                

Bekeken moet worden wat hiermee gedaan wordt. 

● Een deel van de leerlingen blijkt gedisciplineerd en capabel genoeg om in eigen tempo te werken aan                 

de stof met weinig begeleiding door de docent. Deze leerlingen zullen verwachten dat daar ruimte               

voor blijft als de scholen weer opengaan.  

● Er is energie en initiatief losgemaakt en dit biedt nieuwe mogelijkheden. Denk aan efficiency, andere               

inrichting van scholen en lokalen. Een herbezinning op de aanpak van het onderwijs lijkt              

onvermijdelijk. 
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